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CROESO I ADRODDIAD GWELLA
STATUDOL 2016-17
Mae’r Adroddiad Gwella hwn yn rhoi manylion am ein perfformiad yn 2016-17. Mae gennym sawl fframwaith cyfreithiol sy’n rhoi canllawiau i ni ar 
sut y dylai Cyngor weithredu. Mae’r rhain yn cynnwys Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 ac, yn ddiweddarach, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015. Mae’r rhain yn gyfle i ni ddarparu gwasanaeth cyhoeddus effeithiol i drigolion Caerdydd a dangos ymrwymiad i wella 
lles cymdeithasol, emosiynol, amgylcheddol a diwylliannol. Gobeithiwn y bydd yr Adroddiad Gwella hwn yn ddefnyddiol ac ystyrlon i chi, ac fe’ch 
gwahoddwn i roi eich barn i ni. 

Nod yr Adroddiad Gwella yw cyflawni ein rhwymedigaeth statudol ar gyfer blwyddyn ariannol 2016-17. Mae’n adolygiad o’n perfformiad sy’n 
defnyddio tystiolaeth o’n gwaith ar ein Hamcanion Gwella a’r effaith mae ein gwaith wedi’i chael. Cydbwyswn hyn drwy ddarparu asesiad o unrhyw 
feysydd sydd wedi dangos cynnydd araf ac heb arwain at y lefelau perfformiad yr oeddem eisiau eu cyflawni.

Anfonwch eich sylwadau i’r Pennaeth Perfformiad a Phartneriaethau, Cyngor Dinas Caerdydd, Neuadd y Sir, Glanfa’r Iwerydd, Caerdydd 
CF10 4UW neu e-bostiwch GwellaAGwybodaeth@caerdydd.gov.uk

Mae’r Adroddiad Gwella hwn ar gael yn Gymraeg a Saesneg ar-lein yn www.caerdydd.gov.uk ac mae copïau ar gael mewn Braille ar gais.

Ceir rhagor o fanylion am gynlluniau presennol a chynlluniau’r dyfodol o ran cyfraniad y Cyngor at wasanaethau cyhoeddus yng Nghaerdydd mewn 
nifer o ddogfennau, gan gynnwys:
• Cynllun Corfforaethol
• Cynlluniau Cyflawni Cyfarwyddiaeth
• Asesiadau Swyddfa Archwilio Cymru dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009
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YNGLŶN Â’R CYNGOR
Bob blwyddyn mae’r Cyngor yn cynnig tua 700 o wasanaethau 
i dros 357,000 o drigolion mewn 151,000 o gartrefi gan helpu 
i gefnogi cymunedau lleol a gwella bywydau pobl leol. Mae’r 
Cyngor yn gyfrifol am gasglu biniau, torri glaswellt a glanhau 
strydoedd, yn ogystal â darparu gwasanaethau i bobl hŷn a 
phobl ag anableddau. Mae’r Cyngor yn rhedeg ysgolion ac yn 
rheoli stoc dai o safon, yn ogystal â gofalu am blant mewn gofal. 

Mae’r Cyngor wedi parhau i ddarparu gwasanaethau yn erbyn 
cefndir o bwysau ariannol dwys a galw uwch am wasanaethau 
cyhoeddus. Erbyn 2034 disgwylir i boblogaeth Caerdydd 
gynyddu’n ddramatig – disgwylir i boblogaeth y ddinas dyfu’n 
fwy nag unrhyw un arall o ddinasoedd mawr y DU. Mae’r twf 
hwn yn arwydd o lwyddiant ac yn dangos bod pobl eisiau byw 
yng Nghaerdydd, ond bydd hefyd yn rhoi mwy o bwysau ar y 
gwasanaethau mae’r Cyngor yn eu darparu. Golyga hyn y bydd 
angen i’r Cyngor gynllunio’n effeithiol ar gyfer y byrdymor a’r 
hirdymor, gan wneud defnydd effeithiol o gyfleoedd partneriaeth 
a chydweithredu a defnydd llawn ac effeithiol o’i weithlu. Dros y 
3 blynedd nesaf bydd rhaid i’r Cyngor bontio bwlch cyllidebol o 
£81m a bydd angen i ni barhau i foderneiddio’r ffordd rydym 
yn gweithio i sicrhau ein bod yn cynnig y gwasanaethau gorau 
posibl i drigolion Caerdydd.
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Mae’r diagram ar y chwith yn dangos sut mae ein holl gynlluniau’n dod at ei 
gilydd a’r cyfraniad mae Cyflogeion, Timau, Gwasanaethau a Chyfarwyddiaethau 
yn ei wneud i helpu’r Cyngor i gyflawni ei Flaenoriaethau a’i Amcanion. Mae 
Blaenoriaethau ac Amcanion y Cyngor yn cyfrannu at yr Amcanion Lles yn y 
pen draw, fel y nodir yn y Cynllun Llesiant Lleol sy’n cefnogi ein cynnydd tuag 
at Nodau Llesiant Cenedlaethol Cymru. Ein cyflogeion yw ein hased mwyaf 
gwerthfawr ac maent yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau ledled Caerdydd; 
drwy’r broses Adolygiad Personol gallant ddeall sut mae eu cyfraniadau unigol yn 
helpu’r Gwasanaethau, y Cyfarwyddiaethau a’r Cyngor i gyflawni eu Hamcanion 
a’u Blaenoriaethau drwy lwybr clir o weithgarwch. 
Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn llywio sut rydym yn cynllunio 
drwy osod yr amcanion allweddol i Gymru drwy’r Nodau Llesiant Cenedlaethol:

• Cymru lewyrchus 
• Cymru gydnerth
• Cymru fwy cyfartal
• Cymru iachach
• Cymru o gymunedau cydlynol
• Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r iaith Gymraeg yn ffynnu
• Cymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang 

Mae’r Ddeddf hefyd yn nodi sut dylem weithio drwy’r Pum Ffordd o Feddwl:

•  Cynhwysiant – Mae angen i ni gynnwys ein dinasyddion yn y 
penderfyniadau sy’n effeithio arnynt.

•  Atal – Mae angen i ni ddeall achosion sylfaenol problemau a’u hatal.
•  Hirdymor – Mae angen i ni gynllunio ar gyfer yr hirdymor fel nad ydym yn 

peryglu lles cenedlaethau’r dyfodol.
• Cydweithredu – Mae angen i ni weithio gydag eraill i rannu datrysiadau
•  Integreiddio – Mae angen i ni ystyried pob un o’r 7 Nod Llesiant 

Cenedlaethol wrth benderfynu ar Amcanion Llesiant y Cyngor.



6

EIN HAMCANION GWELLA
Mae ein Cynllun Corfforaethol yn bodloni ein dyletswydd o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 i gyhoeddi cynllun ar 
gyfer gwella a phennu Amcanion. Mae’r tabl isod yn dangos sut yr ydym ni wedi mapio’r cyfraniad y mae ein Hamcanion yn 
ei wneud at y Nodau Lles Cenedlaethol a’r Amcanion Lles yn y Cynllun Lles Lleol. 

Nod Lles Cenedlaethol

Cymru Lewyrchus 

Cymru Lewyrchus 

Cymru Gydnerth

Cymru Gydnerth

Cymru Iachach

Cymru Fwy Cyfartal a 
Chymru Gyfrifol yn Fyd-eang 

Amcan Lles yn y Cynllun Lles

Mae gan Gaerdydd economi ffyniannus a 
llewyrchus

Mae pobl Caerdydd yn cyflawni eu llawn 
botensial

Mae Caerdydd yn lân, yn gynaliadwy ac yn 
ddeniadol 

Mae pobl yng Nghaerdydd yn Iach

Blaenoriaeth Cyngor Caerdydd

Creu mwy o swyddi, a swyddi sy’n 
talu’n well

Addysg a sgiliau gwell i bawb 

Creu mwy o swyddi, a swyddi sy’n 
talu’n well

Gweithio gyda’n gilydd i drawsnewid 
gwasanaethau 

Cefnogi pobl sy’n agored i niwed

Gweithio gyda’n gilydd i drawsnewid 
gwasanaethau 

Amcan Cynllun Corfforaethol Cyngor Caerdydd

Mae gan Gaerdydd fwy o gyfleoedd cyflogaeth a 
swyddi gwerth uchel
Mae’r holl bobl ifanc yng Nghaerdydd yn symud yn 
llwyddiannus i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant

Mae pob ysgol yng Nghaerdydd yn ysgol dda
Mae Plant sy’n Derbyn Gofal yn cyflawni eu potensial
Dysgwyr sy’n oedolion yn cyflawni eu llawn botensial

Mae gan Gaerdydd amgylchedd dinas o ansawdd 
uchel sy’n cynnwys lleoedd cyhoeddus deniadol a 
seilwaith trafnidiaeth da 

Mae cymunedau a phartneriaethau yn rhan o’r 
gwaith o ddylunio, darparu a gwella gwasanaethau 
gwerth uchel
Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn defnyddio llai o 
adeiladau, ond adeiladau o safon uwch

Mae pobl sydd mewn perygl yng Nghaerdydd yn cael 
eu hamddiffyn
Mae pobl yng Nghaerdydd yn cael cynnig tai o safon 

Mae cymunedau a phartneriaethau yn rhan o’r 
gwaith o ddylunio, darparu a gwella gwasanaethau 
gwerth uchel
Mae gan Gyngor Dinas Caerdydd drefniadau 
llywodraethu effeithiol ac mae’n gwella perfformiad 
mewn meysydd allweddol
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Wrth bennu ein Hamcanion Gwella, gwnaethpwyd ymarfer i sicrhau eu bod yn cyfrannu at y saith agwedd wella, sef Effeithiolrwydd Strategol (ES), 
Ansawdd Gwasanaethau (AG), Gwasanaethau sydd Ar Gael (GAA), Tegwch (T), Cynaliadwyedd (C), Effeithlonrwydd (E), Arloesedd (A) a natur 
gydweithredol (C) y gwaith sydd ei angen i gyflawni bob un, fel y nodir ym Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009. Nodir canlyniad yr ymarfer hwn 
yn y matrics canlynol:

ES AG   GAA T C E A CAmcan Gwella
Mae pob ysgol yng Nghaerdydd yn ysgol dda

Mae Plant sy'n Derbyn Gofal yn cyflawni eu potensial

Dysgwyr sy’n oedolion yn cyflawni eu llawn botensial

Mae pobl sydd mewn perygl yng Nghaerdydd yn cael eu hamddiffyn

Mae pobl yng Nghaerdydd yn cael cynnig tai o safon 

Mae pobl yng Nghaerdydd yn cael eu cefnogi i fyw’n annibynnol

Mae gan Gaerdydd fwy o gyfleoedd cyflogaeth a swyddi gwerth uchel

Mae gan Gaerdydd amgylchedd dinas o ansawdd uchel sy'n cynnwys lleoedd cyhoeddus deniadol a seilwaith trafnidiaeth da 

Mae’r holl bobl ifanc yng Nghaerdydd yn symud yn llwyddiannus i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant

Mae cymunedau a phartneriaethau yn rhan o’r gwaith o ddylunio, darparu a gwella gwasanaethau gwerth uchel

Mae gan Gyngor Dinas Caerdydd drefniadau llywodraethu effeithiol ac mae’n gwella perfformiad mewn meysydd allweddol

Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn defnyddio llai o adeiladau, ond adeiladau o safon uwch

Cymru Fwy Cyfartal a 
Chymru Gyfrifol yn Fyd-eang 

Cymru o Gymunedau 
Cydlynol

Cymru â Diwylliant Bywiog 
lle mae’r Iaith Gymraeg yn 
Ffynnu

Mae Caerdydd yn gymdeithas deg, gyfiawn 
a chynhwysfawr

Mae pobl Caerdydd yn ddiogel ac yn 
teimlo’n ddiogel

Mae Caerdydd yn lle gwych i fyw, gweithio a 
chwarae ynddo

Cefnogi pobl sy’n agored i niwed

Cefnogi pobl sy’n agored i niwed

Creu mwy o swyddi, a swyddi sy’n 
talu’n well

Mae pobl yng Nghaerdydd yn cael eu cefnogi i 
fyw’n annibynnol

Mae pobl sydd mewn perygl yng Nghaerdydd yn 
cael eu diogelu.  Mae pobl yng Nghaerdydd yn cael 
eu cefnogi i fyw’n annibynnol

Mae gan Gaerdydd fwy o gyfleoedd cyflogaeth a 
swyddi gwerth uchel
Mae’r holl bobl ifanc yng Nghaerdydd yn symud 
yn llwyddiannus i gyflogaeth, addysg neu 
hyfforddiant
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COST GWASANAETHAU’R CYNGOR 
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GWELLIANNAU PARHAUS YNG NGHAERDYDD
Yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, mae dyletswydd ar y Cyngor i wella’r gwasanaethau y mae’n eu cynnig. Gan adeiladu ar Asesiad 
Corfforaethol 2014, cynhaliodd gan Swyddfa Archwilio Cymru ymchwiliad dilynol ar y Cyngor ym mis Hydref 2015. Penderfynodd y Swyddfa 
Archwilio fod gan y Cyngor ‘drefniadau gwell ar waith i gefnogi gwella’. Yn rhan o’r ymchwiliad Dilynol hwn, cyflwynodd Swyddfa Archwilio Cymru 
un argymhelliad statudol i’r Cyngor: ‘Rhaid i’r Cyngor sicrhau ei fod yn mynd i’r afael â’r cynigion i wella fel y nodir yn yr adroddiad hwn i gyflawni 
canlyniadau gwell o fewn y 12 mis nesaf’. Ymatebodd y Cyngor i hynny drwy baratoi Datganiad Gweithredu i fynd i’r afael â’r cynigion i wella a 
nodwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru, a rhoddodd raglen rheoli perfformiad ar waith. 

Bu Rhaglen Datblygu Sefydliadol y Cyngor yn elfen bwysig yn y gwaith o godi proffil, gwelededd ac ymwybyddiaeth o anghenion a chyfleoedd o 
ran newid trawsnewidiol ym mhob rhan o’r Cyngor.  Yng ngwanwyn 2017 comisiynwyd adolygiad annibynnol ar y RhDS yn nhrydedd flwyddyn 
y rhaglen. Nod yr adolygiad hwn oedd asesu effeithiolrwydd cyffredinol y RhDS a sicrhau bod newidiadau yn y dyfodol i’r rhaglen yn bodloni 
anghenion yn llawn o ran heriau yn y dyfodol.  Yn yr adolygiad, canfuwyd bod y RhDS wedi bod yn fecanwaith pwysig, a llwyddodd i ennyn 
cydnabyddiaeth ym mhob rhan o’r Cyngor y gellir rheoli newid drwy fodel o’r fath hon.  Bu modd i’r RhDS fanteisio ar adnoddau, sgiliau a gallu, a 
bu modd iddi gyfrannu at gyflawni projectau a rhaglenni newid. 

LLESIANT CENEDLAETHAU’R DYFODOL
Yn Ebrill 2016, pennwyd dyletswyddau newydd i bob corff cyhoeddus dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Mae gan Gaerdydd 
hanes hir o weithio mewn partneriaeth ac mae hynny wedi ei gwneud yn haws iddi fynd i’r afael â gofynion y Ddeddf.  Ym mis Mai 2016, newidiwyd 
Bwrdd Partneriaeth Caerdydd yn Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd (BGC). Ym mis Mawrth 2017, lluniodd BGC Caerdydd ei asesiad 
llesiant statudol ac ym mis Mehefin 2017 cymeradwyodd ei amcanion llesiant drafft. Caiff y rhain eu cyflwyno i Gomisiynydd Cenedlaethau’r 
Dyfodol. Bydd Cynllun Llesiant Caerdydd yn amlinellu sut y mae Amcanion Llesiant y ddinas yn cyfrannu at Nodau Llesiant Cenedlaethol Cymru, a 
bydd yn nodi amserlenni ar gyfer yr Amcanion Llesiant hynny a’r camau i’w cymryd er mwyn eu cyflawni.  
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CAERDYDD DDWYIEITHOG
O 30 Mawrth 2016, mae dyletswydd ar bob awdurdod lleol yng Nghymru i 
gydymffurfio â rheoliadau newydd Safonau’r Gymraeg sy’n esbonio sut y dylai, 
fel sefydliad, ddefnyddio’r Gymraeg mewn gwahanol sefyllfaoedd. Sefydlodd 
Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 fframwaith cyfreithiol i osod dyletswyddau ar 
sefydliadau penodol i gydymffurfio â safonau mewn perthynas â’r Gymraeg trwy is-
ddeddfwriaeth (Rheoliadau Safonau’r Gymraeg). Rhestrir y safonau a gyflwynwyd i 
Gyngor Dinas Caerdydd yn ‘Hysbysiad Cydymffurfio Cyngor Dinas Caerdydd - Adran 
44 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011’. Mae copi o’r safonau y cyfeirir atynt yn yr 
adroddiad hwn hefyd ar gael yn www.caerdydd.gov.uk/caerdydd-ddwyieithog  

Mae safonau’r Gymraeg wedi’u drafftio gyda’r bwriad o:
• Wella’r gwasanaethau y gall siaradwyr Cymraeg ddisgwyl eu derbyn gan sefydliadau yn Gymraeg
• Cynyddu defnydd pobl o wasanaethau Cymraeg
• Egluro i sefydliadau beth sydd angen iddyn nhw ei wneud o ran y Gymraeg 
• Sicrhau bod lefel briodol o gysondeb o ran y dyletswyddau a roddir ar sefydliadau yn yr un sectorau. 

Mae pob awdurdod lleol wedi derbyn hysbysiad cydymffurfio gan Gomisiynydd y Gymraeg sy’n rhestru’r safonau a’r dyddiad cydymffurfio y mae 
disgwyl i’r sefydliad gydymffurfio â nhw.  Cyflwynwyd 171 safon i Gyngor Dinas Caerdydd, yr oedd yn rhaid cydymffurfio â 155 ohonynt erbyn 30 
Mawrth 2016 a 15 ohonynt erbyn 30 Medi 2016.

Cyflawniadau:
•  Cyhoeddwyd Strategaeth 5 mlynedd yr Iaith Gymraeg Caerdydd Ddwyieithog ym mis Mawrth 2017 yn dilyn ystyriaeth gan y cabinet a’r 

Cyngor llawn.  Mae’n nodi ein blaenoriaethau i hwyluso a hyrwyddo’r iaith Gymraeg yng Nghaerdydd ar y cyd â’n partneriaid, gan ddechrau 
ar ein taith i fod yn brifddinas wirioneddol ddwyieithog ar gyfer Cymru.

•  Dychwelwyd 97.1% o geisiadau cyfieithu gan Gaerdydd Ddwyieithog erbyn terfynau amser cytunedig (8,352,966 o eisiau). Cyfieithodd y 
tîm mwy o eiriau nag unrhyw flwyddyn flaenorol.  Cynnydd o 64.7% yn nifer y geiriau a gyfieithwyr o’i gymharu â 2015-16.
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•  Wedi ymrwymo i Gytundeb Lefel Gwasanaeth gyda Chyngor Bro Morgannwg a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i ddarparu 
Gwasanaethau Cyfieithu Cymraeg.  

•  Cwblhaodd 800 o staff yr e-fodiwl ymwybyddiaeth iaith Gymraeg Corfforaethol yn 2016-17, ac mae cyfanswm o 1946 o staff wedi cwblhau’r 
modiwl hyd yn hyn (25.5.17).  

• Mynychodd 184 o staff hyfforddiant Cymraeg a ariannwyd yn gorfforaethol yn 2016-17. 

• Hysbysodd y Cyngor 54 o swyddi Cymraeg hanfodol, a 141 o swyddi ychwanegol lle’r oedd y Gymraeg yn ofyniad dymunol.

•  Cyhoeddwyd Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2017-2020 gan y Cyngor ym mis Mawrth 2017, a fydd yn gweithredu fel sbardun 
allweddol i sicrhau y gall plant ddatblygu eu sgiliau Cymraeg, a chreu siaradwyr newydd, i gefnogi gweledigaeth Llywodraeth Cymru o gael 
miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

•  Mae Caerdydd Ddwyieithog wedi prynu offer cyfieithu ar y pryd ac wedi hyfforddi 2 gyfieithydd i ddarparu’r gwasanaeth hwn yn fewnol i bob 
gwasanaeth yn ogystal â sefydliadau partner.  

• Hyrwyddo a chyfathrebu cyfres o ganllawiau corfforaethol sydd wedi’u llunio i gynorthwyo staff i gydymffurfio â safonau’r Gymraeg. 

•  Erthygl sefydlog ym Mrîff Craidd y Cyngor a chylchredeg brîff misol Materion Cymraeg (a ddosberthir drwy rwydwaith cydgysylltwyr y 
Gymraeg) er mwyn rhoi’r
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EIN DANGOSYDDION PERFFORMIAD CENEDLAETHOL 
Mae hefyd yn ofynnol dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 i ni asesu ein perfformiad yn erbyn data y Dangosyddion Perfformiad Cenedlaethol. 
Gosodir y rhain gan Lywodraeth Cymru. Mae’r dangosyddion a’r mesurau hyn wedi’u cynnwys yn yr Adroddiad Gwella hwn pan maent yn berthnasol 
i’n cynnydd yn erbyn ein Hamcanion Gwella. Mae ein perfformiad yn erbyn yr ystod lawn o Ddangosyddion Perfformiad Cenedlaethol wedi’i 
gynnwys yn yr adran ‘Ein Perfformiad’.  

Yn 2016-17, fe wnaeth perfformiad Caerdydd wella i safle rhif 13 allan o 22 awdurdod lleol yng Nghymru, gyda pherfformiad yn Addysg yn llawer 
gwell na pherfformiad Cymru gyfan.  Roedd 60% o ganlyniadau dangosydd perfformiad Caerdydd yn well na Chyfartaledd Cymru, o gymharu â 
48% yn 2015-16.  Hefyd, roedd 60% o ddangosyddion perfformiad yn y 2 chwarter uchaf o gymharu â 52% yn 2015-16, ac roedd 60% yn safle 
rhif 1 i 11 allan o 22 awdurdod lleol, o gymharu â 52% yn 2015-16.  
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CYDRADDOLDEB YNG NGHAERDYDD

Ym mis Mawrth 2016 gwnaethom fabwysiadu Cynllun Cydraddoldeb Strategol newydd i nodi blaenoriaethau cydraddoldeb ein Cyngor ar gyfer y 
4 blynedd nesaf.  Gwnaethom gytuno ar saith Amcan Cydraddoldeb newydd. Cawsom help gan drigolion lleol a chyrff y trydydd sector i’w gosod 
drwy gyfres o gyfarfodydd a gynhaliwyd yn ystod gaeaf 2015. Mae ein Hamcanion Cydraddoldeb newydd yn llywio ein polisi, gwasanaethau a 
chymorth i gyflogeion – gan ddileu gwahaniaethu, gwella cyfle cyfartal a meithrin perthnasau da rhwng grwpiau gwahanol.  Er ein bod wedi cymryd 
camau i leihau anghydraddoldeb, bydd angen gweithio’n gyson ac yn galed i sicrhau cyfle cyfartal i bob grŵp a ddiogelir. Mae’n amlwg y bydd 
angen mwy o gynhwysiant, cydweithio a gwaith partneriaeth. Dyma rai o’n cyflawniadau allweddol eleni:

•  Cynhaliwyd hunan-asesiadau ar draws pob Cyfarwyddiaeth mewn perthynas â’r Nod Llesiant Cenedlaethol ‘Cymru fwy cyfartal’ i nodi’r hyn 
sydd angen ei wneud i ddatblygu cydraddoldeb

• Lluniwyd y Cynllun Cyflenwi Lleol Heneiddio’n Dda yng Nghymru
• Cynllun Corfforaethol sy’n canolbwyntio ar dwf cynhwysol i leihau anghydraddoldeb economaidd-gymdeithasol a hyrwyddo cyfle cyfartal
• Cwblhaodd 75 o swyddogion hyfforddiant i gynnal Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb
• Gall holl gyflogeion y Cyngor nawr gael mynediad i hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth drwy lwyfan e-ddysgu
• Rydym weithio gweithio i’w gwneud hi’n haws ymgysylltu â’n gohebiaeth a chofrestru ar gyfer Siarter Iaith Arwyddion Prydain
• Diweddarwyd y Cyflog Byw y mae’r Cyngor yn ei dalu i £8.45 o fis Ebrill 2017
• Darparwyd amrywiaeth eang o ymgyrchoedd drwy gydol y flwyddyn i ddathlu amrywiaeth gydag ystod o bartneriaid
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Er mwyn ein helpu i ddeall ac asesu ein cynnydd o ran ein Hamcanion Gwella, rydym ni’n defnyddio nifer o ffynonellau gwybodaeth, er enghraifft: 
 
•   Adroddiadau Arolygu – Mae ein rheoleiddwyr yn cynnwys Swyddfa Archwilio Cymru, Estyn (Addysg) ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau 

Cymdeithasol Cymru (AGGCC). Mae’r Cyngor yn destun nifer o arolygiadau gan y cyrff rheoleiddio hyn, ac mae eu canfyddiadau yn ein helpu i 
asesu’r meysydd yr ydym ni’n perfformio’n dda ynddynt, ac i nodi’r meysydd sydd angen eu gwella. 

•   Arolygon – Rydym ni’n defnyddio’r arolwg blynyddol Holi Caerdydd er mwyn rhoi cyfle i’n dinasyddion rannu eu barn ar amrywiaeth eang o’n 
gwasanaethau. Drwy hyn, gallwn nodi’r meysydd yr ydym yn perfformio’n dda ynddynt, a nodi’r meysydd hynny lle y mae ein dinasyddion o’r 
farn y mae angen i ni wella. 

•   Adborth ac Astudiaethau Achos – Rydym ni’n defnyddio tystiolaeth o astudiaethau achos neu adborth ansoddol gan ein defnyddwyr 
gwasanaeth pan fydd hynny ar gael. Mae hyn yn taflu goleuni ar farn ein defnyddwyr gwasanaeth o’n gwasanaethau. 

•   Cynnydd o ran ein hymrwymiadau – O fewn ein Cynllun Corfforaethol, rydym ni’n gwneud nifer o ymrwymiadau a fydd, yn ein barn ni, yn ein 
helpu i gyflawni ein Hamcanion Gwella. Mae monitro cynnydd yr ymrwymiadau hyn yn ein galluogi ni i ddeall beth yr ydym ni wedi’i gyflawni a 
lle y mae angen rhagor o waith. 

•   Cynnydd yn erbyn ein mesurau perfformiad – Rydym ni’n nodi nifer o fesurau perfformiad yn ein Cynllun Corfforaethol a fydd, yn ein barn ni, 
yn ein galluogi ni i ddangos pa mor dda yr ydym ni’n cyflawni ein Hamcanion Gwella. Pan fo’n berthnasol, rydym ni’n pennu targedau yn erbyn 
ein mesurau perfformiad i ddangos i ba lefel rydym am gyflawni.  Serch hynny, gan ein bod ni ar daith wella, rydym ni’n canolbwyntio fwy ar nodi 
lle y mae tystiolaeth o welliannau, a lle nad ydym ni’n gwella ac y mae angen rhagor o sylw. 

Bydd y wybodaeth hon yn ein galluogi ni i ystyried a rhoi darlun cytbwys o’n taith wella dros y flwyddyn. Drwy ddefnyddio’r wybodaeth hon, gallwn nodi 
meysydd lle rydym wedi gwella, a dathlu llwyddiant, a gallwn nodi meysydd lle efallai nad ydym wedi perfformio gystal ac sydd angen sylw gennym.  

Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 yn ei gwneud yn ofynnol i ni ‘wneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus’. Er ein bod ni’n asesu ein 
Hamcanion Gwella bob blwyddyn, ni ellir eu cwblhau mewn blwyddyn. Felly, yn y rhan fwyaf o achosion, mae ein Hamcanion Gwella yn aros yn 
sefydlog o fewn ein Cynllun Corfforaethol, ac rydym ni’n monitro, yn adolygu ac yn diwygio ein gweithgareddau a gynllunnir a’n mesurau cynnydd bob 
blwyddyn i gefnogi ein taith wella.

SUT RYDYM YN HUNANASESU EIN HAMCANION 
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Cynnydd da: Wrth asesu’n hunain, byddwn yn nodi ein bod wedi wneud cynnydd da pan fyddwn wedi nodi gwelliant ym mhob maes perfformiad 
allweddol. 

Cynnydd boddhaol:  Wrth asesu’n hunain, byddwn yn nodi ein bod wedi wneud cynnydd boddhaol pan fyddwn wedi nodi gwelliant yn y rhan fwyaf 
o’n meysydd perfformiad allweddol. Er hynny, efallai na fydd ein perfformiad cystal ag yr hoffem mewn rhai meysydd, ac rydym ni’n croesawu hynny 
gan ei fod yn ein helpu ni i nodi pa feysydd y mae angen i ni ganolbwyntio fwy arnynt. 

Cynnydd anfoddhaol: Wrth asesu’n hunain, byddwn yn nodi ein bod wedi wneud cynnydd anfoddhaol pan na fyddwn wedi nodi unrhyw welliant yn 
ein meysydd perfformiad allweddol. 

Cynnydd yn erbyn ein Hamcanion Gwella

Mae pob ysgol yng Nghaerdydd yn ysgol dda

Mae Plant sy’n Derbyn Gofal yn cyflawni eu potensial

Dysgwyr sy’n oedolion yn cyflawni eu llawn botensial

Mae pobl sydd mewn perygl yng Nghaerdydd yn cael eu hamddiffyn

Mae pobl yng Nghaerdydd yn cael cynnig tai o safon 

Mae pobl yng Nghaerdydd yn cael eu cefnogi i fyw’n annibynnol

Mae gan Gaerdydd fwy o gyfleoedd cyflogaeth a swyddi 
gwerth uchel

Mae gan Gaerdydd amgylchedd o ansawdd uchel sy’n 
cynnwys lleoedd cyhoeddus deniadol a seilwaith trafnidiaeth 
da 

Mae’r holl bobl ifanc yng Nghaerdydd yn symud yn 
llwyddiannus i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant

Mae cymunedau a phartneriaethau yn rhan o’r gwaith o 
ddylunio, darparu a gwella gwasanaethau gwerth uchel

Mae gan Gyngor Dinas Caerdydd drefniadau llywodraethu 
effeithiol ac mae’n gwella perfformiad mewn meysydd allweddol

Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn defnyddio llai o adeiladau, 
ond adeiladau o safon uwch

Cynnydd Da Cynnydd Boddhaol Cynnydd Anfoddhaol

4

4
4
4

4
4

4

4

4

4

4

4
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Amcan Gwella:

Mae pob Ysgol yng Nghaerdydd yn Ysgol dda
Beth rydym am ei gyflawni? 

Ein gweledigaeth yw bod yr holl blant a phobl ifanc yng 
Nghaerdydd yn mynychu ysgol dda ac yn datblygu’r 
wybodaeth, y sgiliau a’r nodweddion i ddod yn bersonol 
lwyddiannus, yn economaidd gynhyrchiol ac yn 
ddinasyddion sy’n ymgysylltu. 

Yn 2015-16, gweithiodd y Cyngor gydag ysgolion 
a phartneriaid allweddol i ddatblygu “Caerdydd 
2020- Gweledigaeth newydd i addysg a dysgu yng 
Nghaerdydd”, a lansiwyd ym mis Mehefin 2016. Mae’r 
strategaeth yn nodi nodau uchelgeisiol, y’u nodir isod, 
ar gyfer gwelliannau pellach:

• Canlyniadau gwych cyson ar gyfer dysgwyr
•  Sicrhau’r bobl orau i arwain, addysgu, cefnogi a 

llywodraethu ein hysgolion
•  Cynnig ysgolion ysbrydol a chynaliadwy sy’n 

canolbwyntio ar y gymuned ac sy’n addas ar gyfer yr 
21ain ganrif 

•  Creu system ysgolion sy’n gwella ei hun, gan ffurfio 
partneriaethau cryf a dynamig rhwng ysgolion yn y 
rhanbarth 

•  Sicrhau bod ysgolion wedi’u cysylltu â’r cymunedau 
y maent yn eu gwasanaethu a busnesau yn y ddinas-
ranbarth

Sut rydym wedi perfformio yn 2016-17 (Blwyddyn academaidd 2015-16)

Dangosydd Perfformiad

% y disgyblion a gyflawnodd 
y Dangosydd Pwnc Craidd ar 
ddiwedd CA2

% y disgyblion a gyflawnodd 
drothwy Lefel 2+ ar ddiwedd CA4

% y disgyblion sy’n gymwys am 
brydau ysgol am ddim a gyflawnodd 
drothwy Lefel 2+ ar ddiwedd CA 4

Presenoldeb mewn Ysgolion Cynradd

Presenoldeb mewn Ysgolion 
Uwchradd

% yr Ysgolion wedi’u categoreiddio 
yn ‘Wyrdd’ ym Mhroses 
Gategoreiddio Ysgolion Llywodraeth 
Cymru

Cynradd

Uwchradd 

Arbennig

Canlyniad BA 
2014-15

87.8%

59%

32%

95%

94%

Ionawr 2016

34%

26%

57%

Canlyniad BA 
2015-16

89.5%

63%

39%

95%

95%

Ionawr 2017

36%

26%

57%

Targed BA 
2015-16

89.6%

65%

45.4%

95%

95.4%

Ionawr 2016

30%

22%

71%

Ydym ni wedi 
gwella?

Ydym

Ydy

Ydym

Wedi cynnal 

Ydym

Ydym

Wedi cynnal 

Wedi cynnal 
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Beth yw ein prif gyflawniadau yn ystod 2016-17?

Yn ystod y flwyddyn, mae Caerdydd wedi gwneud cynnydd sylweddol ar yr amcan gwella hwn. Mae cynnydd wedi bod yn nifer yr ysgol wedi’u 
categoreiddio’n ‘Wyrdd’ a ‘Melyn’, o 94 ym mis Ionawr 2016 i 102 ym mis Ionawr 2017. Yn y maes cynradd, mae cynnydd wedi bod yn nifer yr 
ysgolion sydd yn y chwarter meincnodi uchaf ar sail cyfran y disgyblion sy’n cael prydau ysgol am ddim. Gostyngodd nifer yr ysgolion uwchradd gyda 
llai na 50% o ddisgyblion yn cyflawni trothwy lefel 2+ o 8 yn  2014-15 i 4 yn 2015-2016. Mae canlyniadau archwiliadau wedi gwella, gyda 52.38% o 
ysgolion a archwiliwyd yn 2014-15 yn derbyn sgôr ‘dda’ neu ‘ragorol’ o ran safonau, gan godi i 72.22% yn 2015-2016. 

Perfformiad Ysgol
Mae perfformiad wedi gwella ym mhob ysgol yng Nghaerdydd. Yn 2015-16, mae Caerdydd bellach yn perfformio’n well na’r cyfartaleddau cenedlaethol 
mewn ystod eang o ddangosyddion perfformiad cenedlaethol.  

Cyrhaeddiad ar Gyfnod Allweddol 4
•  Trothwy Lefel 2+ (5 TGAU A* - C gan gynnwys Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg) – ym mlwyddyn academaidd 2015-16, cyflawnodd 62.5% 

y trothwy hwn. Mae hyn yn uwch na’r canlyniad ar gyfer blwyddyn academaidd 2014-15 (59.3%), ond yn is na’r targed ar gyfer blwyddyn 
academaidd 2015-16 (65%). Mae’r canlyniad yn uwch na chyfartaledd Cymru sef 60%.

•  Trothwy Lefel2+ (Prydau Ysgol Am Ddim) – yn 2015-16, cyflawnodd 39.3% o ddisgyblion sy’n gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim y trothwy 
hwn. Mae hyn yn uwch na’r canlyniad ar gyfer 2014-15 (32.23%), ond yn is na’r targed ar gyfer 2015-16 (45.45%). Mae’r canlyniad yn uwch na 
chyfartaledd Cymru sef 35.6%. 

•  Trothwy Lefel 2 (5 TGAU A* - C) - yn 2015-16, cyflawnodd 84.3% o ddisgyblion y trothwy hwn. 
  Mae hyn yn uwch na’r canlyniad ar gyfer 2014-15 (81.06%), ond yn is na’r targed ar gyfer 2015-16 (87.08%). Mae’r canlyniad ar yr un lefel â 

chyfartaledd Cymru sef 84%.
•  Trothwy Lefel 1 (5 TGAU A – G) – yn 2015-16, cyflawnodd 94.4% o ddisgyblion y trothwy hwn. 
  Mae hyn yn uwch na’r canlyniad ar gyfer 2014-15 (92.15%), ond yn is na’r targed ar gyfer 2015-16 (97.81%). Mae’r canlyniad yn is na chyfartaledd 

Cymru sef 95%.

Cyrhaeddiad ar Gyfnod Allweddol 3
•   Dangosydd Pwnc Craidd (y lefel cyrhaeddiad a ddisgwylir ym mhob un o’r pynciau craidd ar y cyd (Cymraeg neu Saesneg, mathemateg a 

gwyddoniaeth) – yn 2015-16, cyflawnodd 86.6% o ddisgyblion y trothwy hwn.  Mae hyn yn uwch na’r canlyniad ar gyfer 2014-15 (83.4%) ac yn 
uwch na’r targed ar gyfer 2015-16 (85%). Mae’r canlyniad yn uwch na chyfartaledd Cymru sef 85.9%. 
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Cyrhaeddiad ar y Cyfnod Sylfaen
•  Dangosydd Canlyniadau’r Cyfnod Sylfaen (y canlyniadau a ddisgwylir yn iaith, llythrennedd a chyfathrebu (LCE neu LCW), datblygu 

mathemategol (MDT) a datblygu personol, amrywiaeth diwylliant cymdeithasol a llesiant (PSD) – yn 2015-16, cyflawnodd 88.9% o ddisgyblion 
y trothwy hwn.  Mae hyn yn uwch na’r canlyniad ar gyfer 2014-15 (86.73%) ac yn uwch na’r targed ar gyfer 2015-16 (86%). Mae’r canlyniad 
hwn yn uwch na chyfartaledd Cymru sef 87%. 

Iaith Gymraeg
•   Mae iaith gyntaf Cymraeg yn parhau i wella yn y cyfnod cynradd. 
  Ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen yn 2015-16, cyflawnodd 93.1% o ddisgyblion y lefel a ddisgwylir yn iaith gyntaf Cymraeg o gymharu â 90.7% 

yng Nghymru. Ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2, cyflawnodd 96.1% y lefel a ddisgwylir, o gymharu â 90.8% yng Nghymru. 

Presenoldeb  
•  Ysgol Gynradd - mae presenoldeb yn y cyfnod cynradd wedi gostwng gan 0.02ppt i 95% yn 2015-16. Mae hyn ar yr un lefel â chyfartaledd 

Cymru ac yn rhoi Caerdydd yn y nawfed lle allan o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru ar gyfer presenoldeb ysgol o gymharu â’r chweched lle yn 
2014-15. 

•  Ysgol Uwchradd - mae presenoldeb yn y cyfnod uwchradd wedi gwella gan 0.6ppt i 94.4% yn 2015-16. Mae hyn ar yr un lefel â chyfartaledd 
Cymru sef 94.2% ac yn rhoi Caerdydd yn y nawfed lle allan o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru ar gyfer presenoldeb ysgol uwchradd o 
gymharu â’r 11eg lle yn 2014-2015. 

Arweinyddiaeth
Mae Arweinyddiaeth ysgolion Caerdydd yn cryfhau.  Mae arweinyddiaeth newydd mewn nifer o ysgolion wedi arwain at ddysgu ac addysgu o ansawdd 
gwell, disgwyliadau mwy a safonau gwell. Mae nifer yr ysgolion y mae angen cymorth lefel coch arnynt wedi lleihau o 10 ym mis Ionawr 2016 i 6 ym 
mis Ionawr 2017. Mae gostyngiad wedi bod yn nifer y swyddi gwag ar gyfer Llywodraethwyr, o 8.78% yn 2014-15 i 8.13% yn 2015-16. 

Adeiladau a lleoedd ysgol
Caiff proses dderbyn gyd-drefnedig ei threialu ym mis Medi 2017, gyda 4 o’r 7 ysgol a fydd yn gweithredu fel awdurdodau derbyn ar wahân. Bydd 
y tair sy’n weddill yn ailasesu eu sefyllfa’r flwyddyn nesaf.
Mae adeiladau cynradd newydd wedi’u hagor yn Ysgol Gynradd Adamsdown, Ysgol Y Wern ac Ysgol Gynradd Coed Glas. Disgwylir i ysgol uwchradd 
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newydd y Dwyrain agor yn 2018 a bydd Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd yn agor y flwyddyn ganlynol. Mae’r gwaith o gynllunio’r 
rhaglen fuddsoddi i’r dyfodol ar gyfer ysgolion ar y gweill i fynd i’r afael â chyflwr a digonedd lleoedd. 

Ysgolion sy’n Gwella eu Hunain
Mewn partneriaeth â Chonsortiwm Canolbarth Y De, mae Caerdydd wedi rhoi blaenoriaeth uchel ar ddatblygu cydweithrediad rhwng ysgolion i arwain 
a chefnogi eu gwelliant eu hunain. Yn rhan o Her Canol De Cymru, mae Grwpiau Gwella Ysgolion wedi’u sefydlu ac mae partneriaethau braenaru yn 
cael eu broceri i gefnogi ysgolion sydd mewn penbleth. 

Partneriaethau 
Un o brif negeseuon lansiad Caerdydd 2020 oedd bod “Addysg yn Bwysig i Bawb”. Yn ystod y flwyddyn academaidd hon, mae partneriaethau sy’n 
cefnogi addysg yng Nghaerdydd wedi’u hehangu a’u cryfhau mewn sawl modd gwahanol. Sefydlwyd y cynllun Prentisiaethau Iau, mewn partneriaeth 
ag ysgolion, y Cyngor a Choleg Caerdydd a’r Fro.  Lansiwyd Partneriaeth Addysg Greadigol Caerdydd, gan fanteisio ar gryfderau’r “economi greadigol” 
yn y ddinas a chreu cysylltiadau ehangach a dyfnach gydag ysgolion.  Mae llawer o gynnydd wedi bod hefyd o ran cyflawni ‘Addewid Caerdydd’, sy’n 
cysylltu ysgolion a busnes i wella helpu pobl ifanc i gael swydd.  

Beth yw ein hunanasesiad o’n perfformiad?  
Mae cynnydd yn erbyn y rhan fwyaf o ddangosyddion yn dda. Fodd bynnag, yn Adroddiad Perfformiad Blynyddol Ysgolion (Ionawr 2017) a 
hunanwerthusiad y Cyngor ei hun, tynnwyd sylw at rai prif feysydd lle y mae angen rhagor o welliant:

• Yr amrywiaeth o ran safonau a gyflawnwyd gan ysgolion gyda phoblogaethau tebyg o ddisgyblion yn y sectorau cynradd ac uwchradd;
• Y perfformiad cymharol isel ar draws amrywiaeth o ddangosyddion mewn tair ysgol uwchradd;
• Y bwlch o ran perfformiad disgyblion sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim a’u cyfoedion; 
•  Tangyflawniad rhai grwpiau o ddysgwyr, yn enwedig ambell grŵp Lleiafrifoedd Ethnig, disgyblion sy’n siarad Saesneg fel iaith ychwanegol, disgyblion 

sy’n derbyn addysg heblaw am yn yr ysgol, disgyblion gwyn y DU mewn ysgolion mewn ardaloedd difreintiedig a phlant sy’n derbyn gofal;
•  Nifer y disgyblion sy’n gadael yr ysgol yn 16 oed nad oed ganddynt y cymwysterau na’r sgiliau angenrheidiol i dilyniant llwyddiannus i addysg, 

cyflogaeth neu hyfforddiant.   
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Er bod cynnydd da wedi bod o ran gweithredu cynlluniau adeiladau newydd Band A sy’n weddill, mae llawer o adeiladau ysgol yn dioddef o ddiffyg 
buddsoddiad am amser hir. Tynnwyd sylw at hyn yn dilyn problemau sylweddol yn yr hydref a’r gwanwyn mewn tair ysgol uwchradd. Mae angen 
newidiadau systematig i’r fframwaith ar gyfer cynnal adeiladau ysgol. 

Mae’r boblogaeth gynyddol  a’r galw am leoedd ysgol yn y ddinas wedi cael effaith ar nifer y disgyblion sy’n llwyddo i gael lle yn eu dewis cyntaf 
o ysgol. Ym mis Medi 2016, roedd y ganran hon yn 86% ar gyfer Ysgolion Cynradd a 76% ar gyfer Ysgolion Uwchradd, o’i gymharu ag 88% a 
87% yn 2015. Mae cynnydd sylweddol wedi bod hefyd yn nifer y bobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) ac nid oes gan Gaerdydd 
ddigon o ddarpariaeth arbennig ar hyn o bryd. O ganlyniad i hyn, mae gormod o bobl ifanc yn cael eu lleoli y tu allan i’w hardal neu’n methu â 
chael mynediad at addysg llawn amser briodol yn y ddinas. 

Rydym wedi asesu ein hunain ein bod yn gwneud cynnydd da yn yr Amcan Gwella hwn.

Beth yw ein cynllun ar gyfer y dyfodol?

Bydd y Cyngor yn parhau i weithio tuag at gyflawni nodau Caerdydd 2020 a meysydd heriol, fel a ganlyn:

• Paratoi ar gyfer cyflwyno cwricwlwm newydd o 2018, gan ddechrau gyda chyflwyno’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol; 
• Datblygu a gweithredu’r cynllun gwella Addysg Heblaw yn yr Ysgol (EOTAS), i wella darpariaeth a chanlyniadau ar gyfer y dysgwyr hyn;
• Parhau i fuddsoddi yn nigonedd a chyflwr lleoedd ysgol;
• Newid perfformiad lleiafrif o ysgolion uwchradd sy’n parhau i achosi pryder 
•  Datblygu campws dysgu newydd Ysgol Uwchradd Y Dwyrain, mewn partneriaeth â Choleg Caerdydd a’r Fro, ysgol uwchradd gymunedol 

newydd Gorllewin Caerdydd ac ysgolion cynradd newydd ar gyfer Howardian, Hamadryad a Glan Morfa;
•  Sicrhau bod athrawon o ansawdd uchel yn cael eu sicrhau, yn enwedig ar gyfer pynciau megis Saesneg a Mathemateg, yn cynnwys trwy ail 

gomisiynu Addysgu Cyntaf; 
•  Cyfranogi pobl ifanc yn ‘Addewid Caerdydd’ a’i ddatblygu. 
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Amcan Gwella:

Mae Plant sy’n Derbyn Gofal yng Nghaerdydd yn cyflawni 
eu potensial

Beth rydym am ei gyflawni?

Mae yna 73,500 o blant a phobl ifanc yng Nghaerdydd ac 
o’r rhain mae 2,473 yn derbyn gwasanaeth cymdeithasol 
i blant (721 ohonynt yn derbyn gofal).  Rydym am gynnig 
gofal a chymorth i blant sy’n derbyn gofal i’w helpu i 
gyflawni eu potensial.

Mae cydweithio agosach ar draws Cyfarwyddiaethau 
Cyngor, Ysgolion Caerdydd a sefydliadau partner yn 
hanfodol i lwyddiant ein Strategaeth Rhianta Corfforaethol, 
sy’n gosod y weledigaeth a rennir rhwng Cyngor Dinas 
Caerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i 
gydweithio er mwyn sicrhau y canlyniadau gorau posibl ar 
gyfer plant sy’n derbyn gofal neu sydd wedi gadael gofal 
fel y gallent fod yn hapus a byw bywydau llawn.

Sut y gwnaethom berfformio yn 2016-17

Dangosydd Perfformiad

% presenoldeb plant sy’n derbyn 
gofal mewn ysgolion cynradd 

% presenoldeb plant sy’n derbyn 
gofal mewn ysgolion uwchradd

% y plant sy’n derbyn gofal a 
ddychwelwyd o ofal i’w cartrefi yn 
ystod y flwyddyn 

 
% y plant sy’n derbyn gofal 
sydd wedi profi un neu fwy o 
newidiadau pontio yn y 12 mis 
hyd 31 Mawrth 

% y plant sy’n derbyn gofal ar 31 
Mawrth sydd wedi cael 3 neu fwy 
o leoliadau yn ystod y flwyddyn  

Canlyniad
Blwyddyn 

Academaidd 
2014-15 

96.7%

91.8

Canlyniad 
2015-16

Dangosydd
newydd

9.1%

9.9%

Canlyniad 
Blwyddyn 

Academaidd 
2015-16 

96.9%

94.5%

Canlyniad 
2016-17

11.6%

13.3%

11.0%

Targed Blwyddyn 
Academaidd 

2015-16 

98%

96%

Targed 
2016-17

Blwyddyn
gwaelodlin

16%

12%

A ydym wedi 
gwella?

Cynnal

Do

A ydym wedi 
gwella?

N/A

Na

Na
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Beth yw ein prif gyflawniadau yn ystod 2016-2017?

Cytunwyd ar ein Strategaeth Rhianta Gorfforaethol sy’n cynrychioli cyfrifoldeb y Cyngor i sicrhau y gwasanaethau a’r cymorth gorau posib i Blant 
sy’n Derbyn Gofal.  Dechreuwyd ar waith wedi ei dargedu ar y cyd â’n Cyfarwyddiaeth Addysg i ddychwelyd Plant sy’n Derbyn Gofal mewn lleoliadau 
y tu hwnt i’r ardal yn ôl i Gaerdydd.  Yn ystod y flwyddyn gwnaed 26 atgyfeiriad at Deuluoedd Diogel i Blant a derbyn i’r system ofal / eu cynnwys ar y 
Gofrestr Amddiffyn Plant  Derbyniodd 23 o blant wasanaeth gan fenter ataliol y Cynadleddau Grwpiau Teulu.  Llwyddwyd i osgoi gorfod chwilio llety o 
ganlyniad i ddadfeiliad teuluol neu ychwanegu at y Gofrestr Amddiffyn Plant ar gyfer 12 o’r plant yma.  Ar ben hyn, mabwysiadwyd 33 o blant a fydd 
yn arwain at ganlyniadau arwyddocaol gwell i’r plant hyn dros amser.

Fe wnaethom wella cyfleoedd i Blant sy’n Derbyn Gofal a rhai sy’n gadael gofal drwy gyfrwng y Cynllun Hyfforddi Plant sy’n Derbyn Gofal.  Dechreuodd 
31 o bobl ifanc ar leoliad hyfforddi yn ystod y flwyddyn a derbyniodd 7 person ifanc brentisiaeth.  Datgelodd Digwyddiad Gwrando a gynhaliwyd 
gan y Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol fod pobl ifanc yn siarad yn gadarnhaol am y cynllun hyfforddi a’u gallu i ennill profiad gwaith.  
Nododd un person ifanc “mae’r cynllun hwn wedi newid fy mywyd”.

Fe wnaethom wella ein cynllunio addysgol ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal gan gynyddu’r cyfraddau o ran cwblhau Cynlluniau Addysg Personol o 
fewn 20 diwrnod ysgol i ddechrau ar gyfnod gofal neu ymuno ag ysgol newydd, o 27.6% i 35.7% yn 2016-17.

Roedd 58.5% o’r rhai adawodd ofal dal mewn Addysg, Hyfforddiant neu Gyflogaeth 12 mis wedi gadael gofal a 38.2% yn dal i fod mewn Addysg, 
Hyfforddiant neu Gyflogaeth 24 mis wedi gadael gofal.  Rhoddwyd traciwr ‘Ysgol Rithiol’ yn ei le i fonitro data cyrhaeddiad, presenoldeb ac allgau Plant 
sy’n Derbyn Gofal mewn ysgolion y tu fewn a thu allan i’r ardal.  Galluogodd hyn i ni nodi’r plant oedd ag angen cymorth ychwanegol.

Rydym wedi dechrau datblygu dewisiadau ar gyfer treialu model ymyrraeth gynnar ar gyfer plant a theuluoedd mewn lleoliad ar wahân ac wedi 
ymgysylltu â Llywodraeth Cymru ynghylch y posibilrwydd o ddefnyddio arian grant yn fwy hyblyg mewn ardal benodol bosibl.

Cynhaliwyd digwyddiad Gwobrwyon Bright Sparks blynyddol lle mae rhai sy’n gadael gofal a Plant sy’n Derbyn Gofal yn dathlu eu cyflawniadau yn 
ystod 2016. Cynlluniwyd y digwyddiad gan 6 pherson ifanc a ffurfiodd Dîm Bright Sparks a chyflwyno gwobrau i’r enillwyr rhwng 5 a 23 oed.
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Beth yw’n hunan-asesiad o’n perfformiad? 

Y darlun cyffredinol o ran perfformiad yn ystod y flwyddyn yw darlun sy’n gwella neu ar y llwybr cywir i gyrraedd y targed.  Mae gwelliannau wedi 
deillio o waith manwl dros nifer o flynyddoedd i wella canlyniadau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal, gan gynnwys ffocws pellach ar gydweithio gyda’r 
Gwasanaeth Addysg.  Mae angen gwaith pellach i adeiladu ar y gwelliannau hyn ac mae cydweithio rhwng y Gwasanaeth Plant ac Addysg yn mynd 
rhagddo.  Ar ben hynny mae arwyddion cynnar fod mantolen y boblogaeth sy’n Derbyn Gofal yn symud o blaid gosod mwy o Blant sy’n Derbyn 
Gofal gyda pherthnasau, yn hytrach nag mewn gosodiad ‘gofal cyhoeddus’ (maethu neu ofal preswyl).  Cododd nifer y plant a osodwyd dan ofal 
perthnasau neu dan ofal rheoliadau Gosod â Rhieni o 88 o ran nifer (allan o 611 = 14%) ar 31 Mawrth 2014 i 134 (allan o 721 = 19% erbyn 31 
Mawrth 2017. Awgryma hyn fod ein strategaethau i ymgysylltu â theuluoedd ehangach yn fwy effeithiol, er mwyn rhoi cymorth i blant, yn cael 
effaith gadarnhaol, gan wella ein gallu i alluogi plant i gynnal cyswllt agosach â rhieni a brodyr a chwiorydd a chynyddu’r posibilrwydd o ddychwelyd 
adref ac o well canlyniadau unigol.

Rydym wedi asesu ein hunain ein bod yn gwneud cynnydd da yn yr Amcan Gwella hwn.

Beth yw ein cynllun ar gyfer y dyfodol?

Rydym am gwblhau’r Strategaeth Rhianta Corfforaethol erbyn 2019 er mwyn sicrhau bod y Cyngor a’r Partneriaid ar y cyd yn cyflawni eu dyletswyddau 
i bob plentyn a pherson ifanc sydd dan eu gofal drwy gyrchu’r un canlyniadau cadarnhaol y byddai pob rhiant da yn ei ddeisyfu ar gyfer eu plant 
eu hunain. Rydym hefyd eisiau adolygu’r Gwasanaethau Cymorth i rai sy’n gadael gofal erbyn mis Mawrth 2018 er mwyn gwella effeithiolrwydd y 
gwasanaeth a’r canlyniadau i bobl ifanc. 

Yn unol â’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 newydd, fe gyflwynon ni arolygon ansoddol am y tro cyntaf i roi gwybodaeth 
gudd feddal i ni am farn y defnyddwyr gwasanaeth ar y gwasanaeth y maen nhw’n ei dderbyn.  Dengys canlyniadau ein harolwg fod 65.7% o blant 
a 70.4% o rai sy’n gadael gofal wedi nodi eu bod yn gallu gwneud yr hyn sy’n bwysig iddynt hwy ac fe nododd 84.3% o blant a 63% o rai sy’n 
gadael gofal eu bod yn teimlo’n fodlon â’u rhwydweithiau cymdeithasol.
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Amcan Gwella:

Dysgwyr sy’n oedolion yn cyflawni eu potensial

Beth ydym am ei gyflawni?

Nod y Cyngor yw cynnig ystod eang o gyrsiau addysg 
i oedolion sy’n helpu i gefnogi dinasyddion Caerdydd i 
fodloni eu dyheadau dysgu. Er mwyn gwneud hyn, mae’r 
Cyngor yn bwriadu cynyddu nifer y cyrsiau achrededig a 
gyflawnir i ddysgwyr â blaenoriaeth a gwella niferoedd y 
bobl sy’n cofrestru. Drwy’r Gwasanaeth Cynghori I Mewn i 
Waith bydd pobl yn cael mwy o sgiliau i wella eu cyfleoedd 
cyflogaeth gan gynnwys cael cynnig cyrsiau paratoi at 
y gweithle a chynnal clybiau swyddi. Bwriada’r Cyngor 
hefyd ehangu cynhwysiant digidol ymysg cymunedau i 
helpu pobl i ‘fynd ar-lein’ drwy ddysgu sgiliau cyfrifiadurol 
sylfaenol a chan ddefnyddio’r rhyngrwyd i gwblhau 
ceisiadau ar-lein ar gyfer swyddi a budd-daliadau a thalu 
biliau. Bydd yr agenda cynhwysiant digidol hefyd yn ein 
helpu ni i baratoi ar gyfer cyflwyniad Credyd Cynhwysol.

Dilynwch ni ar Twitter:  

 @LearningCardiff        @intoWorkCardiff

Hoffwch ni ar Facebook:

 Learning Cardiff   

 Into Work Advice Services Cardiff Council

Sut gwnaethom berfformio yn 2016-17

Dangosydd Perfformiad 

Gyfradd llwyddiant dysgwyr yn y 
gymuned sy’n oedolion

% y defnyddwyr gwasanaeth i 
mewn i waith sy’n teimlo fel eu 
bod yn fwy ‘parod am waith’ o 
ganlyniad i gwblhau cwrs paratoi 
at gyflogaeth

Canlyniad
2015-16 

(Blwyddyn 
Academaidd 

2014-15)

87%

Canlyniad 
2015-16

98%

Canlyniad 
2016-17 

(Blwyddyn 
Academaidd 

2015-16)

94%

Canlyniad
2016-17

100%

Targed 2016-17 
(Blwyddyn 

Academaidd 
2015-16)

83%

Targed ar gyfer 
2016-17

90%

A ydym wedi 
gwella?

Ydyn

A ydym wedi 
gwella?

Ydyn
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Beth yw ein prif gyflawniadau yn ystod 2016-17?

Cofrestrodd 6408 ar gyrsiau Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn 2016-17 o’i gymharu â 5825 yn y flwyddyn flaenorol a, drwy gydweithio partneriaeth 
arbennig gyda’r Ganolfan Byd Gwaith a Chymunedau’n Gyntaf, roedd mwy o ddysgwyr â blaenoriaeth yn y Rhaglen Dysgu i Weithio, i fyny o 1866 yn 
2015-16 i 1910 yn 2016-17. Gwelwyd gwelliant bob blwyddyn yng nghyfradd  llwyddiant dysgwyr sy’n oedolion, o 47% yn 2010-11 i 94% yn 2015-16.

Gweithiodd Gwasanaeth i Mewn i Waith y Cyngor gyda dros 100 o gyflogwyr i sicrhau cyfweliadau gwarantedig a gwnaeth bron i 1500 o ddefnyddwyr 
y gwasanaeth i mewn i waith gyflawni cymhwyster achrededig, gyfradd basio o 94%, a chawsant eu cefnogi i mewn i waith. Cefnogodd y gwasanaeth 
3,001 o bobl a fynychodd weithdai paratoi at gyflogaeth, a 1,441 o bobl a fynychodd weithdai cynhwysiant digidol, gan roi’r sgiliau oedd eu hangen 
arnynt i fynd ar-lein ac i mewn i waith. O ganlyniad i waith a’r gwasanaethau a ddarparwyd gan y Gwasanaeth i Mewn i Waith dros y flwyddyn, 
nododd 100% o’r defnyddwyr gwasanaeth eu bod yn teimlo’n fwy parod i fynd i mewn i waith yn sgil cwblhau’r cwrs paratoi at gyflogaeth. 

Gwnaeth y Tîm Cynghori I Mewn i Waith greu cynigion cyflogaeth parhaus, gan gyflwyno rhaglen gyflogaeth newydd o’r enw Cyflwyniad i Ofal Plant, 
wedi’i datblygu ar y cyd â Dechrau’n Deg. Roedd hon yn rhaglen 5 diwrnod wedi’i dylunio i roi mewnwelediad i’r swyddi gwahanol sy’n berthnasol 
i’r rheiny â diddordeb mewn cael cyflogaeth yn y sector gofal plant. Gwnaeth y tîm hefyd gynorthwyo Dickens of Charles Street gyda’i anghenion 
recriwtio, gan gynnwys rhoi ceiswyr gwaith oedd yn barod am gyflogaeth iddynt a chynnig cymorth o ran cwblhau ceisiadau am swyddi.

Cydlynodd y Cyngor Ffair Swyddi a gynhaliwyd ym mis Medi 2016 a mynychodd dros 2000 o geiswyr swydd ynghyd â 35 cyflogwyr o sectorau 
amrywiol, gan gynnig dros 10,000 o swyddi gwag ar y diwrnod. Cafodd o leiaf 10 o geiswyr swyddi gynnig gwaith ar y diwrnod.

Roedd dros hanner o ymatebwyr (55.9%) yn yr arolwg Holi Caerdydd blynyddol yn cytuno bod gan bobl yng Nghaerdydd fynediad i gyfleoedd i’w 
helpu i gyflawni eu potensial llawn. 
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Beth yw ein hunan-asesiad o’n perfformiad?

Mae gwelliant perfformiad parhaus y Gwasanaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned a ariennir gan grant - Dysgu i Weithio – wedi bod yn galonogol. Mae 
Cyngor Caerdydd, ynghyd â Choleg Caerdydd a’r Fro, Cyngor Bro Morgannwg a Dysgu Oedolion Cymru yn llywio Partneriaeth Ddysgu Cymunedol Caerdydd 
a’r Fro, gyda pherfformiad yn cael ei fonitro ar lefel partneriaeth a darparwr unigol gan Estyn. Mae’r bartneriaeth wedi gweld gwelliant parhaus bob blwyddyn 
ers 2012/13 gyda Chyngor Caerdydd yn gwneud y gwelliant mwyaf. 

Mae’r gwasanaeth i Mewn i Waith wedi gweld canlyniadau calonogol eleni ac, yn ychwanegol i dystiolaeth o raddfeydd pasio gwell a’r niferoedd cyny-
ddol sy’n defnyddio’r gwasanaeth, cydnabyddir bod angen casglu mwy o ddata dangosol yn seiliedig ar straeon unigol. Mae’r wybodaeth a gasglwyd 
hyd yn hyn wedi bod yn addysgiadol o ran deall yr ystod o ymyriadau ymarferol iawn sy’n gwneud gwahaniaeth o ran cefnogi unigolyn i gyflawni eu 
targedau. Mae’r gallu i integreiddio cymorth mentora gyda’r gwasanaethau mwy cyffredinol a ddarperir gan y Gwasanaeth i Mewn i Waith wedi bod yn 
fuddiol dros ben, ac mae’r ddealltwriaeth well o’r hyn sydd wirioneddol yn gwneud gwahaniaeth – lleoliad; hygyrchedd; dibynadwyedd sylw unigol; ac 
arloesedd dull – wedi helpu i lywio cynigion ar gyfer y camau nesaf i ddatblygu ein gwasanaethau cymorth dysgu a chyflogaeth.

Rydym wedi asesu ein hunain ein bod yn gwneud cynnydd da yn yr Amcan Gwella hwn.

Darparwr

Cyngor Caerdydd

Coleg Caerdydd a’r Fro

Cyngor Bro Morgannwg

WEA Cymru

YMCA Coleg Cymunedol Cymru

Graddfa lwyddiant partneriaeth

Llwyddiant  

2012/13

60%

77%

81%

81%

97%

80%

Llwyddiant 

2013/14

72%

80%

85%

88%

99%

88%

Llwyddiant 

2014/15

87%

88%

86%

99%

97%

91%

Llwyddiant 

2015/16

94%

88%

96%

86%

90%
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Beth yw ein cynllun ar gyfer y dyfodol?

Mae’r dull newydd o ran trechu tlodi a gyhoeddwyd gan 
Lywodraeth Cymru ym mis Chwefror 2017 yn rhoi cyfle i 
integreiddio gwasanaethau cymorth cyflogaeth ledled y 
ddinas. Bydd proses ymgynghori yn ystod yr Hydref 2017 yn 
llywio datblygiad model darpariaeth gwasanaeth newydd gan 
fanteisio ar y ddarpariaeth bresennol a’r cyfleoedd ariannu 
newydd. Bydd gwasanaethau i mewn i waith a DOG yn rhan 
o’r dull integredig newydd hwn, gyda ffocws ar gynnydd a 
chyflawniad defnyddwyr gwasanaeth y mae modd ei brofi dros 
amser. Mae’r ddarpariaeth bresennol wedi’i mapio ac mae dros 
40 o wasanaethau cymorth cyflogaeth gwahanol yn bodoli 
yn y ddinas ar hyn o bryd. Mae cynnydd unigolion yn anodd 
neu’n amhosibl ei dracio ar hyn o bryd, ac mae meini prawf 
cymhwysedd cymhleth llawer o wasanaethau yn golygu bod 
mynediad yn anghyson hyd yn oed i bobl gydag anghenion 
cymorth tebyg.

Mae’r model arfaethedig i’r dyfodol yn argymell sefydlu porth 
cynhwysfawr i gael mynediad at wasanaethau, drwy ystod 
o sianelau gan gynnwys wyneb yn wyneb yn y rhwydwaith 
o hybiau Cymunedol a llyfrgelloedd ledled y ddinas. Bydd 
asesiadau cychwynnol yn gwirio cymhwysedd ac yn mynd ar 
ôl yr angen i helpu pobl i gael y gwasanaeth cywir o’r dechrau. 
Bydd y cysylltiadau cyflenwi a bodloni gofynion cyflogwyr yn 
haws i’w creu, ac yn sicrhau llwybr cliriach i addysg, hyfforddiant 
a gwaith gan wneud y defnydd gorau o “Addewid Caerdydd” y 
cyflogwr.
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Amcan Gwella:

Mae pobl mewn perygl yng Nghaerdydd yn cael eu diogelu

Beth rydym am ei gyflawni?

Mae’r Cyngor am gefnogi plant, pobl ifanc ac oedolion 
nad ydynt o bosibl yn gallu gofalu amdanynt eu hunain 
ac ymrymuso unigolion i’w diogelu eu hunain rhag niwed 
sylweddol neu ecsploetiaeth. Mae’r Cyngor hwn hefyd 
am ddatblygu ystod o wasanaethau mwy effeithiol i atal 
materion rhag codi i lefel uwch, a allai arwain at wahanu 
plant neu oedolion agored i niwed neu sy’n derbyn gofal 
wrth eu teuluoedd.  

Sut rydym wedi perfformio yn 2016-17

Dangosydd Perfformiad 

% swyddi gwag gwaith 
cymdeithasol y Gwasanaethau 
Plant ledled y gwasanaeth

% yr ail-gofrestriadau ar y 
Gofrestr Amddiffyn Plant yn 
ystod y flwyddyn

% yr ymholiadau amddiffyn 
oedolion a gwblhawyd ymhen 
saith diwrnod gwaith

% y plant a gefnogir i barhau i 
fyw gyda’u teulu

Nifer y plant sy’n cymryd rhan yn 
y modiwl herio eithafiaeth

Canlyniad 
2015-16

22.2%

Dangosydd 
newydd

Dangosydd 
newydd

Dangosydd 
newydd

Dangosydd 
newydd

Canlyniad 
2016-17

23.5%

3.9%

98%

55.5% 

894

Targed ar gyfer 
2016-17

18%

Dangosydd 
newydd

Dangosydd 
newydd

Dangosydd 
newydd

1000

Ydyn ni wedi 
gwella?

Na

Dangosydd 
newydd

Dangosydd 
newydd

Dangosydd 
newydd

Dangosydd 
newydd
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Beth oedd ein cyflawniadau allweddol yn 2016-17?

 “Ddim yn Ein Dinas Ni, Ddim i’n Plant Ni” – Mae Strategaeth Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant (CRhB) Caerdydd wedi galluogi cynnydd sylweddol o ran 
sicrhau bod plant a phobl ifanc wedi’u diogelu rhag CRhB.  Mae’r strategaeth wedi galluogi’r Cyngor i:
• Ddod â’r holl bartneriaid allweddol ynghyd i weithio ar amcanion a chynllun gweithredu cyffredin
• Sefydlu prosesau yn y Gwasanaethau Plant a gyda sefydliadau allanol i nodi plant mewn perygl cyn gynted â phosibl
• Defnyddio lleisiau plant a theuluoedd yn fwy effeithiol
• Sicrhau cyllid ar gyfer darparu gwasanaeth arbenigol i’r plant hynny sy’n wynebu’r perygl mwyaf
• Galluogi gwasanaethau ataliol ar y cyfle cyntaf
• Cefnogi plant i dorri’n rhydd o gamfanteisio rhywiol a gwella o’u profiadau

Dangosodd canlyniadau arolwg ansoddol Caerdydd fod 86.2% o blant yn dweud eu bod yn teimlo’n ddiogel.

Fel rhan o gyllideb 2017-18 y Cyngor, cytunwyd ar gyllid ychwanegol i droi’r Tîm Atal CRhB Amlasiantaethol dros dro yn un parhaol.  Golyga hyn y bydd 
y tîm yn parhau i weithredu’r strategaeth CRhB a bodloni’r disgwyliadau a nodwyd gan Lywodraeth Cymru i sicrhau bod perfformiad a chynnydd yn 
parhau’n gadarnhaol.  Bydd y tîm hefyd yn gweithio gyda phlant a theuluoedd i godi ymwybyddiaeth o’r risgiau i blant, i leihau’r risgiau a’u cadw’n 
saff.  

Cynyddodd canran y swyddi gwag gwaith cymdeithasol ychydig dros 2016-17 i 23.5%; mewn ymateb, mae’r Cyngor wedi gweithredu nifer o fentrau 
recriwtio i fynd i’r afael â hyn.  Lansiwyd rhaglen recriwtio newydd, ac er nad yw cyfraddau’r swyddi gwag wedi lleihau’n uniongyrchol, mae hyn o 
ganlyniad i ddyrchafiadau mewnol a throsglwyddo staff, sydd felly’n hyrwyddo datblygiad staff.  O ganlyniad, mae gweithlu mwy sefydlog wedi 
datblygu ar draws y gwasanaeth, ac mae’r Cyngor yn dibynnu’n llai ar weithwyr asiantaeth.

Yn ystod 2016-17, sefydlwyd yr Hyb Diogelu Amlasiantaethol gyda’r nod o wella’r system ar gyfer amddiffyn plant rhag niwed sylweddol drwy 
weithredu trefniadau newydd ar gyfer rheoli atgyfeiriadau.  Mae’r arwyddion cynnar yn dangos bod yr ymateb o ran diogelu plant ac oedolion yn 
gwella, gyda thrafodaethau amlasiantaethol yn digwydd ar unwaith gan felly wella prydlondeb ymatebion i achosion.

I gefnogi gofal i blant ar eu pen eu hunain sy’n cyrraedd yn y DU ac yn ceisio lloches, lansiwyd y Cynllun Trosglwyddo Cenedlaethol ym mis 
Gorffennaf 2016. Mae’r cynllun yn cynrychioli trefniant trosglwyddo gwirfoddol rhwng awdurdodau lleol i gefnogi plant sydd ar eu pen eu hunain 
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ac sy’n ceisio lloches fel bod cyfrifoldebau gofalu wedi’u dosbarthu’n fwy cyfartal ledled y DU.  Yn ystod 2016-17, cafodd 11 o blant eu derbyn dan 
Gynllun Dulyn ac, o’r rhain, cafodd deg eu rhoi gyda theulu. Mae un yn parhau mewn gofal hirdymor.  At hynny, cafodd y Cyngor ei ganmol am ei 
ymdrechion yn ymgysylltu â Chynllun Dulyn.

Datblygwyd cynllun Demensia 3 blynedd Caerdydd a’r Fro yn 2014 i fodloni anghenion pobl â demensia a’u gofalwyr, a mynd i’r afael â’r twf 
disgwyliedig yn y boblogaeth. Dyma rai o’r prif feysydd lle gwnaed cynnydd da yn ystod 2016-17:
• Hyrwyddo mentrau ar gyfer byw’n iach gyda demensia a gwella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y cyhoedd o ddemensia
•  Sicrhau bod demensia’n cael ei ddiagnosio’n brydlon
•  Gofal demensia cleifion mewnol 

Gwnaeth Pencampwyr Demensia yn gweithio yn y Cyngor gyflwyno dwy sesiwn Cyfeillion Demensia oedd ar agor i bob gweithiwr oedd am ddysgu 
mwy am fod yn Gyfaill Demensia. Mae mwy na 7,000 o Gyfeillion Demensia yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg ar hyn o bryd.  Mae ardaloedd 
Partneriaeth Cymdogaeth Gogledd Caerdydd, De-orllewin Caerdydd, Canol y Ddinas a De Caerdydd a Dwyrain Caerdydd yn y broses o sefydlu grwpiau 
llywio Cyfeillion Demensia.  Yn ystod y flwyddyn, lluniwyd a chyflwynwyd cynllun i’r Gymdeithas Alzheimer er mwyn i’r ddinas gyflawni’r statws ‘Gweithio 
tuag at fod yn Ddinas o Gyfeillion Demensia’.  Mae’r Gymdeithas Alzheimer bellach wedi cadarnhau bod Caerdydd yn ‘Gweithio tuag at fod yn 
Ddinas o Gyfeillion Demensia’.

Yn ystod 2016-17 gwnaeth y Cyngor gais llwyddiannus hefyd i fod yn rhan o’r Rhaglen Hawliau Plant, a dynodwyd Caerdydd yn Bartner Hawliau 
Plant gan Gronfa Ryngwladol y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Plant (UNICEF).  Nododd UNICEF fod Caerdydd yn dangos ymrwymiad i hawliau plant, 
dyheadau uchel i blant a phobl ifanc yn yr awdurdod lleol, a gweledigaeth gydlynol ar gyfer newid.  Rydym yn parhau i weithio tuag at ein huchelgais 
o fod yn Ddinas o Gyfeillion Plant.

Beth yw ein hunanasesiad o’n perfformiad?

Gall y Cyngor ddangos tystiolaeth o gryfder a dyfnder cynyddol yn ansawdd ein harferion diogelu ac amrywiaeth a chyrhaeddiad ein gweithgarwch 
diogelu.  Mae’r canlynol ymysg y mentrau strategol newydd sy’n enghreifftiau clir o gyfeiriad strategol cyffredinol effeithiol:
• Strategaeth Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant
• Cyflwyno Hyb Diogelu Amlasiantaethol
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Beth yw ein cynllun ar gyfer y dyfodol?

Mae’r Cyngor yn parhau’n ymrwymedig i ddiogelu plant, pobl ifanc ac oedolion, a’u grymuso i ddiogelu eu hunain rhag niwed sylweddol neu 
ecsploetiaeth.  Bydd y Cyngor yn dal i gydweithio â phartneriaid, gan arwain wrth ddiogelu ac amddiffyn unigolion sydd angen gofal a chymorth 
rhag cam-drin ac esgeuluso neu unrhyw fath arall o niwed.  Nod y Cyngor yw:

•  Adnewyddu’r weledigaeth a’r strategaeth ddiogelu erbyn Mawrth 2018 er mwyn ystyried y canllawiau polisi ac arfer cenedlaethol newydd sy’n 
cael eu llunio.

•  Datblygu a gweithredu mecanwaith i wella ymgysylltu â chymunedau cyffredinol a chymunedau ffydd yn benodol erbyn Mawrth 2018 i wella 
diogelwch plant ar draws amryw gymunedau Caerdydd. 

•  Atgyfnerthu gallu’r gwasanaethau cymdeithasol plant i fynd i’r afael ag anghenion cynyddol gymhleth ymysg plant, gan gynnwys plant sy’n cael 
eu masnachu, plant sy’n destun ystyriaethau Amddifadu o Ryddid a phlant sy’n cael trafferthion â chyflyrau iechyd meddwl. 

•  Atgyfnerthu gweithdrefnau Diogelu Oedolion mewn ymgynghoriad â staff a phartneriaid erbyn Mawrth 2018 i sicrhau bod oedolion yn cael eu 
diogelu rhag niwed. 

•  Gweithio i wneud Caerdydd yn Ddinas o Gyfeillion Demensia erbyn Mawrth 2018 i gefnogi’r rheini yr effeithir arnynt gan ddementia, gan eu 
galluogi i gyfrannu at a chyfranogi mewn cymdeithas brif ffrwd.

• Hyfforddiant ar yr Arwyddion Diogelwch yn y Gwasanaethau Plant
• Atgyfnerthu trefniadau ar gyfer diogelu oedolion yn unol â gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
• Ailstrwythuro’r byrddau statudol a gyfer diogelu plant ac oedolion

Rydym wedi asesu ein bod yn gwneud cynnydd da yn yr Amcan Gwella hwn.



32

Amcan Gwella:

Mae pobl yng Nghaerdydd yn cael cynnig tai o ansawdd da

Beth rydym am ei gyflawni?

Mae’r Cyngor am gyflawni cartrefi  cynaliadwy, 
fforddiadwy o safon, yn benodol i’r rheiny sydd eu 
hangen fwyaf. Er mwyn gwneud hyn, bydd y Cyngor yn 
blaenoriaethu gwaith i gynyddu nifer y tai sydd ar gael 
i denantiaid y Cyngor yn ogystal â sicrhau’r nifer fwyaf 
posibl o dai fforddiadwy. 

Mae’r Cyngor am sicrhau bod landlordiaid ac asiantau’n 
cydymffurfio â’u hymrwymiadau cyfreithiol dan Ddeddf 
Tai (Cymru) 2014, a sicrhau bod mesurau effeithiol ar 
waith i gefnogi pobl ddigartref yng Nghaerdydd. 

Sut y gwnaethom ni yn 2016-17

Dangosydd Perfformiad 

Nifer yr unedau tai fforddiadwy 
ychwanegol a ddarparwyd fel % 
o’r holl unedau tai ychwanegol

% y landlordiaid masnachol a 
gofrestrwyd gyda Rhentu Doeth 
Cymru 

Nifer y Landlordiaid yng Nghymru 
a gofrestrwyd gyda Rhentu Doeth 
Cymru 

% yr ymyriadau a wnaed gan y 
gwasanaeth allgymorth o fewn 
3 diwrnod i dderbyn adroddiad o 
gysgu ar y stryd

Nifer y Cwsmeriaid a gefnogwyd 
â’u hawliad am Gredyd 
Cynhwysol

Budd-dal wythnosol ychwanegol 
a roddwyd i gleientiaid 

Canlyniad 
2015-16

64.32%
(256 uned)

Dangosydd
newydd

Dangosydd
newydd

Dangosydd
newydd

Dangosydd
newydd

Dangosydd
newydd

Canlyniad 
2016-17

52.06%
(329 uned)

55%

74,168

100%

681

£11,995,475

Targed ar gyfer 
2016-17

20%

20%

26,000

90%

400

£6m

A ydym wedi 
gwella?

Ydym 
(mae mwy o unedau 

tai fforddiadwy 
wedi’u darparu)

Dangosydd
newydd

Dangosydd
newydd

Dangosydd
newydd

Dangosydd
newydd

Dangosydd
newydd
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Beth yw ein prif gyflawniadau yn ystod 2016-17?

Trwy’r cynllun Partneru Tai, dechreuodd y gwaith ar safleoedd Braunton a Clevedon a Willowbrook West a rhoddwyd caniatâd cynllunio i bump safle 
Cam 1. Trwy weithio mewn partneriaeth â Wates Residential, disgwylir i 192 o dai gael eu cwblhau yn 2020. Yn ystod 2016-17, derbyniodd Caerdydd 
329 o unedau tai fforddiadwy ychwanegol er mwyn rhoi mynediad i fwy o dai fforddiadwy yn y ddinas. 

Mae’r cyngor wedi ymrwymo i weithio gyda’i bartneriaid i liniaru effaith newidiadau Diwygio Lles er mwyn sicrhau bod y rheiny sydd wedi eu heffeithio 
yn parhau i allu cyrchu tai o ansawdd da ac yn ystod 2016-17, derbyniodd 681 o gleientiaid gymorth i wneud neu gynnal eu hawliad Credyd 
Cynhwysol, ynghyd ag oddeutu 3,500 o geiswyr gwaith y mis a dderbyniodd gymorth gan y Tîm i Mewn i Waith. Parthed y cynllun ‘Nôl i waith’, 
cefnogodd y tîm Cynghori I Mewn i Waith 310 o breswylwyr Caerdydd a effeithiwyd gan y cap budd-daliadau a’u galluogi nhw i gyfranogi yn y 
cynllun; dychwelodd 75 o’r preswylwyr hyn yn ôl i waith. Parhaodd y Tîm Cyngor Ariannol i gynnig cymorth cyllidebu personol ac fe gynigiodd y tîm 
cynghori I Mewn i Waith gymorth i wneud a chynnal hawliadau Credyd Cynhwysol. Rhoddwyd £11,995,475 yn ychwanegol mewn budd-daliadau 
wythnosol i helpu hawlwyr i nodi’r budd-daliadau yr oedd hawl arnynt ganddynt ond nad oedden nhw’n ei hawlio. 

Sefydlwyd gweithgor cap budd-daliadau gyda phartneriaid a rhannwyd gwybodaeth yn ymwneud â’r teuluoedd a effeithiwyd gan y cap budd-daliadau 
yn rhagweithiol gyda Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i’w galluogi nhw i roi cyngor a chymorth priodol. 

Parhaodd y Cyngor i weithredu fel yr awdurdod trwyddedu ar gyfer Rhentu Doeth Cymru, i brosesu cofrestriadau landlordiaid a rhoi trwyddedau i 
landlordiaid ac asiantau oedd angen cydymffurfio â Deddf Tai Cymru (2014). Rhaid bod landlordiaid wedi eu cofrestru ac wedi derbyn hyfforddiant 
ar eu cyfrifoldebau wrth osod eiddo i denantiaid. Ar ddiwedd 2016-17 roedd 74,168 o landlordiaid wedi eu cofrestru, oed yn uwch na’r targed a 
osodwyd o 26,000. Ar ben hynny, roedd 55% o landlordiaid masnachol wedi eu cofrestru, eto’n uwch na’r targed a osodwyd o 20%. 

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae nifer y bobl sy’n cysgu ar y stryd yng Nghaerdydd wedi cynyddu’n raddol ac fe gyfrifodd cyfrifiadau un noson 53 
o bobl yn cysgu ar y stryd, sy’n cynrychioli 38% o gyfanswm Cymru o 141. Mae ffigwr cyfrifiadau un noson Caerdydd 2016 o 53 yn cysgu ar y stryd 
yn cymharu á llefydd fel Birmingham (55) a Beford (59) ond nid cyn uched â Bryste (74) neu Fanceinion (78). Er mwyn ymateb i’n hymrwymiad i 
leihau nifer y rhai sy’n cysgu ar y stryd yng Nghaerdydd, datblygodd y Cyngor a chytuno ar Strategaeth Cysgu Ar Y Stryd Caerdydd 2017-2020, 
sy’n amlinellu’r modd y bydd y rhai sy’n cysgu ar y stryd yn derbyn cyngor, cymorth a chefnogaeth gyda digartrefedd. Law yn llaw â phartneriaid fe 
wnaethom barhau â’r gwaith o ymgysylltu â rhai sy’n cysgu ar y stryd er mwyn lleihau eu niferoedd yng Nghaerdydd ac fe lwyddodd y gwasanaeth 
allgymorth i gyflawni 100% o’u hymyriadau o fewn 3 diwrnod. 
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Beth yw ein hunanasesiad o’n perfformiad?

Mae’r pwysau sydd ar dai yng Nghaerdydd yn sylweddol ym mhob sector a’r dangosydd amlycaf o’r angen cynyddol am dai fu’r cynnydd dramatig 
mewn cysgu ar y stryd dros y 18 mis diwethaf. Tra llwyddodd perfformiad y darpariaeth gwasanaeth i fynd i’r afael â chysgu ar y stryd i gyflawni’r 
targed a bod y gwaith mewn partneriaeth i ddatblygu a chyflawni’r strategaeth cysgu ar y stryd, mae’r cynnydd yn y galw, yn enwedig o du’r rhai 
hynny heb gyswllt â’r ddinas wedi cynyddu ar raddfa nas profwyd o’r blaen. 

Mae’r gwaith o gyflawni yn erbyn cynllun busnes Cyfrif Refeniw Tai Llywodraeth Cymru wedi bod yn dda a Safonau Ansawdd Tai Cymru yn cael 
eu cynnal a cham cyntaf Partneriaeth Cartrefi Caerdydd bellach ar eu safle. Mae’r niferoedd a gofrestrwyd ar y Rhestr Aros Tai ar y Cyd ac ystod yr 
anghenion tai cymorth yn dangos y gofyn parhaus sydd am ddatblygiadau tai cymdeithasol ar raddfa fawr, a llwyddwyd i gyflawni cynnydd yn y tai 
fforddiadwy yn ystod 2016-17. 

Fel landlord, mae’r Arolwg Bodlonrwydd Tenantiaid yn rhoi adborth i’r Cyngor dros ystod eang o safonau gwasanaeth. Yn gyffredinol, lefel y bodlonrwydd 
â Chyngor Caerdydd fel landlord yn 2016 oedd 77.9%, i fyny o 75.1% yn 2015. Roedd 81.6% o denantiaid yn fodlon â chyflwr eu heiddo a 85% yn 
fodlon â’r gymuned yr oeddent yn byw ynddi.

Rydym wedi asesu ein bod yn gwneud cynnydd da yn yr Amcan Gwella hwn.

Beth yw ein cynllun ar gyfer y dyfodol?

Mae’r Cyngor yn ymrwymedig i gyflawni cartrefi cynaliadwy a fforddiadwy o safon uchel, yn arbennig i’r sawl sydd â’r angen mwyaf. Bydd y Cyngor 
yn blaenoriaethu gwaith i gynyddu nifer y tai sydd ar gael i denantiaid y Cyngor yn ogystal â sicrhau’r nifer fwyaf posibl o dai fforddiadwy. Bydd y 
Cyngor yn gweithio i sicrhau bod landlordiaid ac asiantau’n cydymffurfio â’u rhwymedigaethau cyfreithiol dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014, gan hefyd 
weithredu fel yr awdurdod trwyddedu cartref ar gyfer cynllun Rhentu Doeth Cymru Llywodraeth Cymru. Mae’r Cyngor yn cydnabod fod gweithredu ar 
ddigartrefedd yn bryder ar hyn o bryd a bydd yn sicrhau fod mesurau ar waith i gefnogi’r rhai sydd yn ddigartref ac i atal pobl rhag mynd yn ddigartref. 
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•  Dechrau drwy adeiladu 1,000 o dai Cyngor drwy’r 
Cynllun Cartrefi Caerdydd a datblygu mentrau tai 
arloesol eraill.

•  Gweithio gyda datblygwyr i gynnig mwy na 6,500 
o dai fforddiadwy erbyn 2026 drwy’r Cynllun 
Datblygu Lleol ac atgyfnerthu ein dull gweithredu 
o ran datblygu tai, gan ystyried buddsoddiad 
strategol sy’n mynd i’r afael â’r galw am bob math 
o dŷ, megis tai cymdeithasol, tai fforddiadwy a thai 
sy’n cefnogi gofal ychwanegol a byw’n annibynnol.

•  Codi safonau yn y sector tai preifat drwy sicrhau 
fod landlordiaid preifat yn cydymffurfio â’u 
rhwymedigaethau cyfreithiol dan Ddeddf Tai 
(Cymru) 2014.

•  Mynd i’r afael â lefelau cysgu ar y stryd yn y ddinas 
drwy gyflwyno’r Strategaeth Cysgu ar y Stryd gyda 
phartneriaid,

•  Cefnogi’r rheini y mae’r Diwygiad Lles yn effeithio 
arnynt a helpu mwy o bobl i ddod o hyd i swyddi 
sy’n rhoi urddas a balchder iddynt drwy weithio 
gyda phartneriaid i ddatblygu gwasanaethau I 
Mewn I Waith ymhellach a darparu rhwydwaith o 
gyfleoedd gwirfoddoli.
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Amcan Gwella:

Mae pobl yng Nghaerdydd yn cael eu cefnogi i fyw’n annibynnol  

Beth rydym am ei gyflawni?

Mae’r Cyngor eisiau helpu pobl i fyw’n annibynnol wrth i’w 
hanghenion newid a datblygu trwy ddarparu’r gefnogaeth 
briodol sydd ei hangen arnynt er mwyn byw ar eu pen eu 
hunain, darparu addasiadau rhesymol i’r cartref a rhagor o 
wasanaethau ataliol. 

Er mwyn gwneud hyn, mae’n rhaid i’r Cyngor newid y 
ffordd y mae’n darparu gwasanaethau ac edrych ar 
faterion pwysig megis atal derbyniadau i’r ysbyty, hwyluso 
rhyddhad diogel o’r ysbyty a chaniatáu i bobl aros gartref 
ac adfer eu hannibyniaeth. 

Sut gwnaethom berfformio yn 2016-17

Dangosydd Perfformiad 

Cyfradd y trosglwyddiadau gofal a 
gaiff eu hoedi 

Nifer yr oedolion sy’n defnyddio’r 
cynllun Taliadau Uniongyrchol

% y ceisiadau newydd am 
wasanaeth a reolir o fewn y 
Gwasanaeth Byw’n Annibynnol

% yr achosion lle y daethpwyd 
o hyd i atebion amgen gan 
Swyddog Ymweld Byw’n 
Annibynnol 

% y galwadau Teleofal sy’n 
arwain at alw ambiwlans

% y gofalwyr cymwys sy’n oedolion 
y cynigir asesiad gofalwr iddynt 

Canlyniad 
2015-16

11.18

740

Dangosydd
newydd

Dangosydd
newydd

7%

76.8%

Canlyniad 
2016-17

5.22

746

62%

98%

6%

79.5%

Targed ar gyfer 
2016-17

10.79

750

40%

45%

10%

90%

A ydym wedi 
gwella?

Ydyn

Dangosydd
newydd

Dangosydd
newydd

Dangosydd
newydd

Dangosydd
newydd

Ydyn 
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Beth yw ein prif gyflawniadau yn ystod 2016-17?

Ers lansiad y Pwynt Cyswllt Cyntaf ar gyfer Gwasanaethau i Oedolion (FPOC) ym mis Hydref 2015, mae’r Cyngor wedi parhau i ymateb i ymholiadau 
yn y Gwasanaeth Byw’n  Annibynnol, gan atal yr angen i achosion llai cymhleth gael eu symud at adnoddau gofal cymdeithasol. Yn ystod 2016/17, 
cwblhawyd 3,275 o ymweliadau, gan nodi 1,969 o atebion amgen i gleientiaid, a oedd yn cynnwys £4.3m o incwm ychwanegol. Teimlai 88% o 
gleientiaid fod y gwasanaeth wedi gwella eu ffordd o fyw. Ym mis Hydref 2016, cafodd tîm gwaith cymdeithasol ei integreiddio i’r FPOC er mwyn 
gweithio ar y cyd gyda Swyddogion Cyswllt ac Ymweld, er mwyn sicrhau y cymerir ymagwedd ataliol ac y caiff unigolion eu cefnogi i adennill a chynnal 
bywyd annibynnol o fewn amgylchedd cymunedol. 

Fel rhan o’r Strategaeth Cyfleoedd Dydd y cytunwyd arni ac yr ymgynghorwyd arni, treialodd y Project Gweithio yn y Gymdogaeth ymagwedd newydd 
at ddarparu gwasanaethau a chefnogi pobl hŷn yn y gymuned ar lefel leol gan edrych ar gydlynu cyfleoedd dydd, gofal cartref lleol, gwasanaethau 
sy’n seiliedig ar iechyd, datblygiad strategol a gwarchod atebion gofal amgen yn y gymuned yn erbyn y dyfodol. Helpodd ymgysylltiad helaeth rhwng 
Cyfleoedd Dydd a phartneriaid lleol yn y sectorau cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector i gael trosolwg o gyfleoedd dydd cyfredol sydd ar gael i bobl 
hŷn yng Ngogledd Caerdydd, a arweiniodd at gyfres o ddigwyddiadau er mwyn creu platfform gwybodaeth a rhwydweithio ar gyfer y gymdogaeth. 
Digwyddodd ‘Llanisien yn dod ynghyd’ ar 29 Hydref 2016.  Cymerodd 42 o arddangoswyr ran i ddangos ystod o wybodaeth a chyngor ar wasanaethau 
a gweithgareddau sydd ar gael yn Ardal Llanisien. Roedd dros 120 o bobl yn bresennol ac achubodd llawer ohonynt ar y cyfle i gofrestru ar gyfer 
grwpiau a gweithgareddau newydd. 

Mae canlyniadau arolwg meintiol y Gwasanaethau Cymdeithasol yn dangos bod 80.7% o oedolion ac 82.4% o blant yn fodlon ar y gofal a’r 
gefnogaeth a gawsant. Adroddodd 76.6% o oedolion a 72.4% o blant eu bod wedi derbyn y wybodaeth a’r cyngor cywir pan oedd eu hangen. At 
hynny, adroddodd 92.4% o oedolion ac 81.9% o blant y cawsant eu trin ag urddas a pharch. 

Er mwyn hyrwyddo annibyniaeth, cynyddu cynhwysiad cymdeithasol a gwella hunan-barch, cynigir Taliadau Uniongyrchol i bobl sydd ag anghenion 
gofal a chymorth o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, trwy ddarparu Gofal Cartref neu Gynorthwy-ydd Personol.  Yn 
2016-17, cafodd 20% o becynnau gofal cartref eu rheoli trwy Daliadau Uniongyrchol. Gwnaed adolygiad o Daliadau Uniongyrchol yn 2016-17 ac o 
ganlyniad i hyn sefydlwyd project sydd wedi cyflawni’r canlynol:

• Model newydd o ddarpariaeth Taliadau Uniongyrchol sydd â’r nod o fwyafu annibyniaeth
• Set newydd o weithdrefnau monitro contractau o fewn y contract Taliadau Uniongyrchol
• Arbediad o dros £100,000 ar gost flynyddol cynnal y gwasanaeth
• Cyfres o offer hyfforddi er mwyn ehangu mynediad at wybodaeth am Daliadau Uniongyrchol o fewn y Cyngor

Ar ddiwedd 2016/17 roedd 746 o bobl yn defnyddio Taliadau Uniongyrchol; pedwar yn brin o’r targed, sef 750.
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Er mwyn galluogi pobl sy’n agored i niwed yn yr ysbyty i gael eu rhyddhau’n fwy amserol ac effeithiol o leoliadau ysbyty, parhaodd y Cyngor i weithio’n 
agos gyda phartneriaid Iechyd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a Chyngor Bro Morgannwg er mwyn lleihau Oedi Wrth Drosglwyddo 
Gofal (DToC) oherwydd rhesymau gofal cymdeithasol.  Yn ystod 2016-17, roedd 140 yn llai o achosion o Oedi Wrth Drosglwyddo Gofal o gymharu 
â’r flwyddyn flaenorol. Ar ôl hynny, daeth adolygiad Swyddfa Archwilio Cymru o berfformiad DToC yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg i’r casgliad bod 
gweithio mewn partneriaeth rhwng y Cyngor a phartneriaid Iechyd wedi gwella’n sylweddol. Mae’r ddau Dîm Adnoddau Cymunedol yng Nghaerdydd 
wedi symud at batrwm gwaith 7 diwrnod er mwyn galluogi rhyddhau o’r ysbyty dros benwythnosau.

Beth yw ein hunan-asesiad o’n perfformiad?

Gwnaed cynnydd da i gryfhau gwasanaethau sy’n cefnogi pobl yn eu cartrefi eu hunain ac atal ffyrdd o ymyrryd sy’n fwy ymwthiol.  Mae’r Cyngor 
wedi ychwanegu at Wasanaethau Ail-alluogi Cymunedol gyda ‘Thîm Pontio’.  Wrth ail-gomisiynu’r darparwr Taliadau Uniongyrchol, achubodd y 
Cyngor ar y cyfle i wella gallu Taliadau Uniongyrchol i gefnogi mwy o unigolion a darparu cynnig mwy hyblyg. 

Mae’r Cyngor yn cydnabod yr angen i gyflymu’n sylweddol ymagwedd strategol newydd er mwyn ehangu ail-alluogi fel y model rhagosodedig o 
ddewis ar draws ystod lawer ehangach o ddefnyddwyr Gwasanaethau Oedolion a bydd yn gweithio gyda’r Sefydliad Gofal Cyhoeddus yn 2017-18 i 
lunio strategaeth bum mlynedd newydd er mwyn cyflawni’r newid sylweddol sydd ei angen fel y bydd llawer mwy o bobl yn y gymuned yn gallu aros 
yn annibynnol yn hirach.

Rydym wedi asesu ein hunain fel rhai sy’n gwneud cynnydd da yn yr Amcan Gwella hwn.

Beth yw ein cynllun ar gyfer y dyfodol?

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i helpu pobl i:

• Hwyluso rhyddhau o’r ysbyty’n amserol ac yn ddiogel er mwyn galluogi pobl i aros gartref.

• Adeiladu ar lwyddiant y Gwasanaeth Pwynt Cyswllt Cyntaf newydd ar gyfer unrhyw un sydd angen cefnogaeth. 

• Sicrhau, ar y pwynt cyswllt cyntaf, y gall y rhai sydd angen cefnogaeth gael mynediad at ystod o wasanaethau er mwyn sicrhau bywyd annibynnol. 

• Hwyluso mynediad ar gyfer pobl ifanc sy’n gadael gofal i lety da, cyfleoedd cyflogaeth a mentora. 
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•  Parhau i gynyddu nifer y plant ac oedolion sydd ag anghenion gofal a chymorth sy’n derbyn Taliadau Uniongyrchol erbyn mis Mawrth 2018 er 
mwyn galluogi pobl i wneud eu dewisiadau eu hunain a chymryd rheolaeth dros y gwasanaethau gofal maent yn eu derbyn. 

• Gweithredu gwasanaethau newydd yn 2017-18 er mwyn hyrwyddo sefydlogrwydd teuluol a lleihau nifer y teuluoedd sy’n chwalu. 

•  Gweithredu model newydd o Gyfleoedd Dydd erbyn mis Mawrth 2018 (yn amodol ar gwblhau gwaith adeiladu mawr a ddylai fod wedi’i gwblhau 
i raddau helaeth erbyn y dyddiad hwn) er mwyn mwyafu annibyniaeth ar gyfer oedolion sydd ag anghenion gofal a chymorth. 

•  Adolygu’r broses comisiynu Byw â Chymorth i oedolion sydd â phroblemau iechyd meddwl erbyn mis Mawrth 2018, er mwyn gwneud y mwyaf o 
lwybr gofal unigolion i fyw yn annibynnol, trwy wella ansawdd y gwellhad mewn amgylchedd diogel a chefnogol. 

•  Gweithredu argymhellion yr Adolygiad Gwasanaethau Cymunedol ynglŷn â model y Gwasanaeth Iechyd Meddwl Cymunedol yn y dyfodol ar y cyd 
â Bwrdd Iechyd y Brifysgol, er mwyn cefnogi a darparu gwasanaethau iechyd meddwl yn y gymuned yn effeithiol erbyn mis Mawrth 2019. 

• Adolygu Byw â Chymorth Mewnol erbyn mis Mawrth 2018 er mwyn gwneud y mwyaf o annibyniaeth pobl. 

•  Datblygu Strategaeth Cyfleoedd Dydd Anableddau Dysgu 2018-2020 a pharatoi achos busnes effeithiol ar gyfer ailddatblygu Canolfan Ddydd 
Tremorfa i helpu pobl sydd ag anabledd dysgu i deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi’n fwy, eu bod yn fwy annibynnol ac i wneud y mwyaf o 
gyfleoedd ar gyfer dewis a rheolaeth i bob unigolyn.  

•  Datblygu a gweithredu Strategaeth Tai Pobl Hŷn mewn partneriaeth â Chymunedau, erbyn mis Mawrth 2018, er mwyn sicrhau bod anghenion tai’r 
bobl fwyaf agored i niwed yn cael eu bodloni. 

• Darparu gofal cymdeithasol o’r safon uchaf posibl, yn ymarferol ac wrth ei ddarparu.

•  Torri rhwystrau a chydgysylltu gwasanaethau ar y lefel gymunedol trwy roi gofal cymdeithasol wrth ganol ymagwedd ‘cymdogaethau’ newydd y Cyngor.

• Cefnogi’r dinasyddion a’r teuluoedd hynny sy’n byw gyda dementia, gan gynnwys gwneud Caerdydd yn Ddinas o Gyfeillion Dementia.

•  Grymuso pobl i aros yn annibynnol gartref trwy ddatblygu ystod lawn o wasanaethau ataliol ymhellach, sydd wedi’u hanelu at leihau pwysau galw 
poblogaeth sy’n heneiddio.
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Amcan Gwella:

Mwy o gyfleoedd cyflogaeth a swyddi gwerth uchel 
yng Nghaerdydd 

Beth rydym am ei gyflawni?

Mae’r Cyngor am weithio gyda’i bartneriaid yn y 
sectorau cyhoeddus a phreifat i greu amgylchedd sy’n 
cefnogi datblygiad busnesau newydd a thwf busnesau 
presennol yng Nghaerdydd. Golyga hyn fuddsoddi 
mewn seilwaith a chreu amgylchedd cefnogol i fusnesau 
newydd a phresennol, ynghyd â dull rhagweithiol o sicrhau 
mewnfuddsoddiad ac ymwelwyr i Gaerdydd. 

Sut gwnaethom ni yn 2016-17

Dangosydd Perfformiad 

Wedi nodi gofod swyddfa Gradd A 
i’w ddatblygu yng Nghaerdydd

Creu a diogelu swyddi mewn 
busnesau wedi’u cynorthwyo gan 
y Cyngor

Nifer yr ymweliadau dros nos yng 
Nghaerdydd

Nifer yr ymwelwyr i Gaerdydd

Canlyniad 
2015-16

316,211
 tr. sgwâr

4304

2,000,300

20,510,000

Canlyniad 
2016-17

317,732 
tr. sgwâr

1290

2,025,000

20,380,000

Targed ar gyfer 
2016-17

150,000
tr. sgwâr

500

+2%

+2%

A ydym wedi 
gwella?

Ydym

Nac ydym

Ydym

Nac ydym
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Beth fu ein prif gyflawniadau yn ystod 2016-17?

Yn ystod 2016-17, cafodd 1,290 o swyddi eu creu neu eu diogelu mewn busnesau yng Nghaerdydd dan nawdd y Cyngor, sy’n fwy na’r targed o 
500 o swyddi. Dechreuodd y gwaith adeiladu ar 317,732 troedfedd sgwâr o ofod swyddfa Gradd A yng Nghaerdydd, a rhoddodd CACI Gaerdydd 
yn y trydydd safle o ran lleoliad swyddfa posibl yn y DU y tu allan i Lundain, yn ystod Mynegai 100 Swyddfa Gorau Wythnos Eiddo 2017.

Enillodd Caerdydd y Wobr Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol oherwydd Ymgyrch Dewis Caerdydd a oedd yn hyrwyddo’r ddinas fel cyrchfan 
i ymweld â hi, i gwrdd â phobl ac i fuddsoddi ynddi, gan ddefnyddio’r arwyddair ‘Prifddinas Agosaf y Byd at Lundain’. Yn ystod y flwyddyn roedd 
2,025,000 o ymweliadau dros nos, sy’n golygu 24,700 o ymweliadau dros nos ychwanegol yng Nghaerdydd, ac rydym wedi symud o’r 12fed safle 
i’r 10fed safle yn rhestr trefi a dinasoedd gorau’r DU ar sail ymweliad dros nos (ac eithrio Llundain) (Arolwg Teithwyr Rhyngwladol - Swyddfa Ystadegau 
Gwladol). Mae nifer yr ymwelwyr i ganol y ddinas hefyd wedi cynyddu gan dros 3 miliwn. 

Mae project adfywio’r Sgwâr Canolog wedi mynd yn ei flaen yn dda ac mae Rhif 1 y Sgwâr Canolog bellach yn llawn ac mae adeilad Pencadlys 
BBC Wales bellach wedi cyrraedd heibio wyneb y ddaear. Mae uwchgynllun mewn lle ar gyfer y tir tua’r gogledd o Stryd Wood, ar sail datblygiad Uned 
Eiddo’r Llywodraeth 300,000 tr.sg. o faint yn ogystal â gofod estyniad o 150,000 tr.sg. Mae safle tua’r gogledd o Stryd Wood wedi ei dewis gan CThEM 
ar gyfer adleoli ac estyniad mawr a allai ddod â hyd at 3,500 swydd i Gaerdydd yn y dyfodol. Caiff pencadlys elusen datblygu rhyngwladol mawr ei 
sefydlu yng Nghaerdydd gan greu 50 swydd grefftus newydd.

Llofnodwyd y Fargen Ddinesig yng Nghaerdydd ym mis Mawrth 2016 ac mae’n gytundeb rhwng Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a deng 
awdurdod lleol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Mae’r Fargen Ddinesig yn dod â £1.2 biliwn o fuddsoddiad drwy gronfa fuddsoddi dros 20 mlynedd 
ac yn gwella gweithio mewn partneriaeth er mwyn datblygu cynlluniau strategol a gwneud y gorau o’r cyfleoedd trwy fynd i’r afael â’r prif rwystrau 
rhag twf economaidd. Rhagfynegir y bydd y Fargen Ddinesig yn creu hyd at 25,000 swydd newydd a denu £4 biliwn o fuddsoddiad ychwanegol o’r 
sector preifat dros yr 20 mlynedd nesaf. 

Cafodd Ardal Gwella Busnes Caerdydd bleidlais ‘ie’ lwyddiannus ym mis Gorffennaf 2016 gan sefydlu trefn newydd dan arweiniad busnesau yng 
nghanol y ddinas gyda chyllideb flynyddol o £1.4 miliwn.  Bydd yr Ardal Gwella Busnes yn cefnogi blaenoriaethau a adnabuwyd gan fusnesau ac yn 
gweithio gyda phartneriaid megis y Cyngor a’r Heddlu i wneud gwelliannau i ganol y ddinas.
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Beth yw ein hunanasesiad o’n perfformiad?

Er gwaethaf adnoddau cyfyngedig, mae’r Cyngor yn parhau i gynorthwyo creu a diogelu swyddi newydd yn y ddinas yn weithredol, ac yn rhagori ar 
y targed ar gyfer y flwyddyn. Mae pwysau yn parhau i fod ar allu’r Cyngor i gynorthwyo busnesau trwy gymorth uniongyrchol heb fod arian ar gael 
ar hyn o bryd trwy Gronfa Cyfalaf y Cyngor. Ar y cyfan, mae’r Cyngor wedi cynorthwyo gwelliant yn yr economi leol ac mae wedi bod yn ymwneud yn 
uniongyrchol â chreu neu ddiogelu 1,290 swydd yng Nghaerdydd. Mae ffynonellau data allanol hefyd yn awgrymu twf parhaus yn nifer y swyddi yn 
y ddinas, a gaiff ei gynorthwyo gan waith y tîm Datblygu Economaidd a hefyd gan waith y Cyngor i ddatblygu seilwaith economaidd y ddinas. O’r 
safbwynt hwn, mae cychwyn adeiladu 317, 732 tr. sg. o ofod swyddfa gradd A yng Nghaerdydd wedi rhoi hwb i’r genhedlaeth o swyddi cyflog da yn y 
ddinas. Ar y cyfan, mae gweithgarwch busnes wedi gwella ac mae diweithdra yng Nghaerdydd wedi gostwng yn gyson dros y pum mlynedd diwethaf 
o 11% rhwng mis Ionawr a mis Rhagfyr 2012 i 4.8% rhwng mis Ionawr a mis Rhagfyr 2016.

Mae hefyd yn bwysig sylwi bod Caerdydd wedi parhau i weithio gyda phartneriaid a chynnal cyflogaeth mewn cyfnod o bwysau ariannu ar gyfer 
cymorth busnes yng Nghymru a’r DU.  Mae hyn wedi golygu cynnydd parhaus yn nifer y swyddi, sy’n dangos bod 9,500 o bobl ychwanegol mewn 
gwaith yn y ddinas yn 2016-17 o gymharu â ffigyrau 2015-16.

Bydd effaith digwyddiad chwaraeon mwyaf y byd, Gêm Derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ym mis Mehefin 2017 yn 
effeithio’n fawr ar nifer yr ymwelwyr yn 2017-18. Roedd y digwyddiad yn un llwyddiannus iawn i’r ddinas a rhoddodd Gaerdydd ar y llwyfan rhyngwladol. 
Daeth mwy na 170,000 o ffans i Gaerdydd yn ystod y digwyddiad hwn a gwyliodd dros 200 miliwn o bobl ar draws y byd y digwyddiad ar y teledu. 

Rydym wedi asesu ein bod yn gwneud cynnydd da yn yr Amcan Gwella hwn.

Beth yw ein cynllun ar gyfer y dyfodol?

Mae Uchelgais Prifddinas yn nodi prif bwyntiau cynigion ar gyfer cam nesaf buddsoddiad yng Nghaerdydd, a fydd yn ychwanegu ar lwyddiant y 
Gyfarwyddiaeth Datblygu Economaidd.  

Bydd y Cyngor yn gweithio gyda phartneriaid yn y sector cyhoeddus a phreifat yn ogystal â phartneriaid rhanbarthol i greu swyddi a chyflawni twf 
economaidd mewn ffordd sydd o fudd i’n holl gymunedau. 

Bydd y Cyngor yn creu amgylchedd sy’n cynorthwyo datblygu busnes newydd, twf a chynaliadwyedd busnesau sy’n bodoli ac sy’n denu buddsoddiad 
parhaus. Bydd gwneud hyn yn cynyddu nifer ac ansawdd y swyddi sydd ar gael i bobl trwy’r ddinas-ranbarth.
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Amcan Gwella:

Mae gan Gaerdydd amgylchedd dinas o ansawdd sy’n 
cynnwys mannau cyhoeddus deniadol a seilwaith 
trafnidiaeth ategol da 

Beth rydym am ei gyflawni?

Mae’r Cyngor am i Gaerdydd ddatblygu mewn modd 
cynaliadwy, gwydn a chynhwysol. Mae’r Cyngor am 
wneud hyn trwy greu cymunedau cynaliadwy, gyda thai o 
ansawdd, parciau a mannau agored gwych, a chysylltiadau 
trafnidiaeth ardderchog. Bydd hyn yn golygu sicrhau 
buddsoddiad yn seilwaith trafnidiaeth a gwasanaethau 
Caerdydd gan alluogi pobl i deithio o gwmpas y ddinas 
mewn ffordd gyfleus a glân. Mae cyfnewidfa drafnidiaeth 
a phorth newydd i’r ddinas yn brif flaenoriaeth i ni. 

Sut gwnaethom berfformio yn 2016-17

Dangosydd Perfformiad 

% y priffyrdd a archwiliwyd sydd 
o safon glanweithdra uchel neu 
dderbyniol 

% y ffyrdd A, B a C sydd mewn 
cyflwr gwael yn gyffredinol

% y dulliau cynaliadwy a 
ddefnyddiwyd i deithio i’r gwaith 

Nifer y parciau a mannau agored 
baner werdd 

% y bobl sy’n beicio i’r gwaith 

Canlyniad 
2015-16

90.6%

5.23%

43.9%

9

9.2%

Canlyniad 
2016-17

90.4%

6.07%

44.9%

11

10%

Targed ar gyfer 
2016-17

90%

7%

44%

10

10.2%

A ydym wedi 
gwella?

Wedi cynnal

Wedi cynnal

Ydym 

Ydym 

Ydym 
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Beth fu ein prif gyflawniadau yn ystod 2016-17?

Cytunodd ein Cabinet ar Strategaeth Trafnidiaeth y Cyngor, sy’n dod â’r cynigion yn ein Cynllun Datblygu Lleol a’n Cynllun Trafnidiaeth Lleol 
ynghyd, ym mis Hydref 2016  Diben y strategaeth yw:

• Codi ymwybyddiaeth o heriau trafnidiaeth Caerdydd dros yr 20 mlynedd nesaf 
• Tynnu sylw at y prif brojectau a chamau y mae’r Cyngor yn cynnig eu cyflawni i daclo’r heriau a chynyddu teithio cynaliadwy yng Nghaerdydd

Mae’r strategaeth hefyd yn gwneud ein gweledigaeth yn glir i greu system trafnidiaeth integredig sy’n cynnig teithio effeithlon a chynaliadwy i bawb, 
lle bydd trafnidiaeth gyhoeddus, cerdded a beicio yn ddewisiadau deniadol yn lle teithio mewn car, sy’n cyfrannu at y gwaith o wneud Caerdydd yn 
ddinas wych i fyw ynddi. Mae cyflawniadau eleni yn cynnwys cwblhau cynllun yr A469/A470 a chawsom gyllid grant o £2.6million i ddatblygu 
cynlluniau trafnidiaeth a’u cyflawni yn 2017-18. Hefyd eleni, parhawyd i weithio mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol eraill 
a rhanddeiliaid yn y rhanbarth, gan gynnwys ymgynghori ac ymgysylltu ynghylch Masnachfraint Rheilffordd Cymru a’r Gororau. 

Disgwylir i Gaerdydd dyfu yn ystod y degawd nesaf ac mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn cynnig cynlluniau ar gyfer 41,000 o gartrefi newydd a hyd at 
40,000 o swyddi newydd yng Nghaerdydd erbyn 2026, a fydd, yn anochel, yn gosod pwysau ychwanegol ar ein rhwydwaith trafnidiaeth. I addasu 
ar gyfer hyn, mae angen i ni gyflawni rhaniad moddol 50:50, lle bydd angen i 50% o deithiau i’r gwaith fod trwy ddulliau cynaliadwy. Yn 2016-17, 
gwnaethpwyd 44.9% o deithiau i’r gwaith trwy ddulliau cynaliadwy, gwelliant o gymharu â 43.9% yn y flwyddyn flaenorol. Yn ogystal, beiciodd 
10% o bobl i’r gwaith, gwelliant o gymharu â 9.2% yn y flwyddyn flaenorol. 

Mae cynllun adfywio’r Sgwâr Canolog wedi symud yn ei flaen ac mae’r gwaith o baratoi’r cais dylunio a chynllunio manwl ar gyfer cyfnewidfa fysus 
newydd wedi ei gwblhau

Unwaith eto, rhoddwyd statws Baner Werdd i barciau a mannau gwyrdd Caerdydd. Rhoddwyd marc ansawdd rhyngwladol Cadwch Gymru’n Daclus 
i 11 o barciau a mannau gwyrdd yn y ddinas a gynhelir gan y Cyngor, gan gynnwys Gwlypdiroedd Bae Caerdydd, a dderbyniodd gydnabyddiaeth 
am y tro cyntaf. Mae Parc Bute, Morglawdd Bae Caerdydd, Mynwent Cathays, Ynys Echni, Gerddi’r Faenor, Parc Cefn Onn, Parc y Rhath, Gerddi 
Bryn Rhymni, Mynwent Draenen Pen-y-graig a Pharc Fictoria unwaith eto wedi cyrraedd y safon uchel i dderbyn y Faner Werdd. Yn ein harolwg Holi 
Caerdydd blynyddol , rhoddodd 62.6% o ymatebwyr sgôr o 8 neu fwy allan o 10 (bodlon iawn) ar gyfer eu boddhad â pharciau a mannau agored yng 
Nghaerdydd. Yn ôl yr arolwg hwn, treulio amser yn yr awyr agored yw’r gweithgaredd pwysicaf o ran llesiant personol gyda 95.3% o ymatebwyr yn ei 
sgorio’n bwysig neu’n eithaf pwysig. 
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Hefyd yn 2016-17 lansiwyd yr ymgyrch Carwch Eich Cartref i annog trigolion Caerdydd i helpu i gadw strydoedd a chymdogaethau’r ddinas yn lân. 
Canolbwyntiodd yr ymgyrch ar 5 elfen allweddol:

•  Peidio â goddef taflu sbwriel
•  Codi ymwybyddiaeth am ailgylchu
•  Sesiynau glanhau cymdogaethau
•  Addysg myfyrwyr 
•  Harneisio pŵer pobl

Trwy’r ymgyrch hon bu’r Cyngor yn gweithio gyda busnesau a thrigolion lleol i sicrhau eu bod yn cyflwyno gwastraff yn gywir er mwyn helpu’r ddinas 
i fwrw ei tharged ailgylchu o 64% erbyn 2020. Bydd yr ymgyrch a’r dim goddefgarwch yn parhau fel y gallwn gyflawni ein nod o alluogi trigolion 
Caerdydd i fyw mewn dinas lân. 

Beth yw ein hunan-asesiad o’n perfformiad?

Gwasanaethau Cymdogaeth 
Mae parhau i ganolbwyntio ar lendid y strydoedd yn y ddinas wedi arwain at berfformiad cryf mewn ardaloedd allweddol. Yn Chwarter 1, roedd 92.8% 
o’r 1,200 stryd a aseswyd o safon uchel neu dderbyniol o ran glendid. Mae hyn yn rhagori ar y targed, sef 90%, ac mae data’r asesiadau hefyd yn helpu 
i dargedu adnoddau. Felly hefyd, cafwyd gwared ar 97.6% o’r tipio anghyfreithlon a gofnodwyd o fewn 5 diwrnod gwaith, eto yn rhagori ar y targed 
o 90%.

Mae cydlynu cymunedol gyda grwpiau gwirfoddol yn parhau i ddatblygu gyda chymorth; mae hyn yn arwain at siapio’r gwasanaethau a mynd i’r 
afael â phryderon yn lleol. Bydd y Cyngor yn parhau gyda’r ymgyrch ‘Carwch Eich Cartref’ lwyddiannus i gynorthwyo trigolion a grwpiau cymunedol i 
gymryd mwy o gyfrifoldeb dros lendid eu cymunedau lleol.
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Transport, Policy ,Strategy & Planning
Bu i’r Cyngor ragori ar ei darged gyda chynnydd rhagweithiol o ran beicio a darparu trafnidiaeth gyhoeddus.

Mae gwaith yn parhau ar ddarparu Safleoedd Cymunedol Strategol Newydd a bennwyd yng Nghynllun Datblygu Lleol y ddinas. Mae’r prif 
ddatblygiadau yn cynnwys cynnydd ar safleoedd strategol, mae cytundebau Adran 106 wedi eu negodi, mae cartrefi newydd wedi eu creu ac mae 
gwaith uwchgynllunio’n mynd rhagddo.
 
Mae prosesu ceisiadau cynllunio’n amserol yn hanfodol er mwyn i’r ddinas allu manteisio ar y twf a ragfynegir ac mae’r perfformiad cryf hwn yn 
datblygu ar y gwaith a wnaed yn 2016-17 i ddatblygu a gwella’r gwasanaeth. Penderfynwyd ar 63.6% o’r ceisiadau cynllunio mawr a 94.9% o’r 
ceisiadau cynllunio preswyl o fewn yr amserlenni priodol.

Parciau, Chwaraeon ac Awdurdod yr Harbwr
Mae’r gwasanaeth wedi gallu cynnal a gwella nifer y parciau o statws Baner Werdd trwy weithredu cynlluniau cadarn, ac mae’n parhau i gofnodi 
lefelau da iawn o foddhad cwsmeriaid.

Rydym wedi asesu ein bod yn gwneud cynnydd da yn yr Amcan Gwella hwn.

Beth yw ein cynllun ar gyfer y dyfodol?

Mae’r Cyngor am sicrhau bod datblygu ledled y ddinas yn mynd rhagddo mewn modd cynaliadwy, gwydn a chynhwysol. Mae’r Cyngor am greu 
prifddinas ragorol gyda chanol deniadol a bywiog, a chymdogaethau sy’n cynnig safon bywyd a thai o ansawdd, parciau a mannau agored gwych a 
chysylltiadau trafnidiaeth ardderchog. Bydd hyn yn golygu sicrhau buddsoddiad yn seilwaith trafnidiaeth a gwasanaethau Caerdydd gan alluogi pobl 
i deithio o gwmpas y ddinas a’r ddinas-ranbarth mewn ffordd lân a chyfleus. 
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Amcan Gwella:

Pob person ifanc yng Nghaerdydd yn pontio’n 
llwyddiannus i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant  

Beth rydym am ei gyflawni?

Prif nod ‘Addewid Caerdydd’ yw sicrhau bod pob person 
ifanc yn ninas Caerdydd yn cael swydd, addysg ddilynol 
a hyfforddiant sy’n ei alluogi i wneud ei orau; swydd sy’n 
rhyddhau a datblygu ei ddoniau a’i sgiliau eu hunain ac 
sy’n ei alluogi i gyfrannu’n llawn at ffyniant y ddinas. Ar yr 
un pryd, mae Addewid Caerdydd yn ceisio gwella datblygu 
sgiliau a chyrhaeddiad addysgol yn y ddinas, trwy gysylltu 
pobl ifanc, ysgolion a sefydliadau addysgol ehangach â 
busnes a chyflogwyr. 
Gan weithio mewn partneriaeth, mae’r Cyngor yn 
ceisio creu clymblaid ar gyfer newid sy’n ymrwymo i 
wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl ifanc a’u 
hannibyniaeth yn y dyfodol. Dyma’r canlyniadau cyflawni: 

-  Cyflogi mwy o bobl ifanc a mwy o weithgarwch 
economaidd gan bobl ifanc

-  Marchnad lafur cymwys a medrus gwell i fodloni 
anghenion economi sy’n tyfu.

- Cyflawniad addysgol gwell i ddysgwyr. 
-  Llai o bobl ifanc ‘nad ydynt mewn Addysg, 

Hyfforddiant neu Gyflogaeth’ 

Sut rydym wedi perfformio yn 2016-17 (Blwyddyn academaidd 2015-16)

Dangosydd Perfformiad 

% o ddisgyblion blwyddyn 11 
sy’n gadael yr ysgol a bontiodd yn 
llwyddiannus i Addysg, Cyflogaeth 
neu Hyfforddiant  

% o ddisgyblion blwyddyn 13 
sy’n gadael yr ysgol a bontiodd yn 
llwyddiannus i Addysg, Cyflogaeth 
neu Hyfforddiant  

% o bobl ifanc yn ysgolion 
Caerdydd sy’n cyflawni 
cymhwyster cydnabyddedig erbyn 
diwedd blwyddyn 11

Canlyniad BA 
2015-16

95.5%

97%

99.5%

Canlyniad BA 
2016-17

97%

96.51%

99%

Targed BA
2016-17

96.5%

97%

99.5%

A ydym wedi 
gwella?

Ydyn

Wedi cynnal 

Wedi cynnal
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Beth yw ein prif gyflawniadau yn ystod 2016-2017?

Yn ystod blwyddyn academaidd 2015-16, mae cynnydd pellach wedi bod yn niferoedd y bobl ifanc sy’n gadael yr ysgol ar ddiwedd blwyddyn 11 ac 
yn pontio’n llwyddiannus i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant parhaol. Gwnaeth 97% o ddisgyblion blwyddyn 11 sy’n gadael yr ysgol bontio’n 
llwyddiannus i Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant .  Mae hyn yn cynrychioli gwelliant ers 2010, pan roedd y ganran yn 91.2%.

Mae’r gwelliant hwn yn y canlyniadau yn ganlyniad i ffactorau, gan gynnwys:
•  Nodi a thracio pobl ifanc sydd mewn perygl o beidio â bod mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant yn fwy effeithiol.
•  Gwasanaeth cymorth a mentora gwell i bobl ifanc
•  Gwaith partneriaeth gyda darparwyr dysgu yn seiliedig ar waith i alinio dyddiadau dechrau cyrsiau 
•  Trefniadau rhannu gwybodaeth cryfach rhwng asiantaethau partner 
•  Ymgysylltu ysgol mwy cadarn. 

Lansiwyd rhaglen Prentisiaethau Ieuenctid newydd ym mis Medi 2016, mewn partneriaeth â Choleg Caerdydd a’r Fro, i gynnig rhaglen llawn amser 
sy’n canolbwyntio ar yrfaoedd ar gyfer nifer dethol o fyfyrwyr 14 – 16 oed yng Nghaerdydd. Y rhaglen yw’r gyntaf o’i math yng Nghymru ac mae’n 
cynnig chwe llwybr galwedigaethol gwahanol yn unol â sectorau blaenoriaeth economaidd allweddol. 

Yn ystod y flwyddyn, mae’r Cyngor wedi gwneud cynnydd sylweddol gydag ystod eang o bartneriaid i siapio ‘Addewid Caerdydd’. Ym mis Rhagfyr 
2016 cynhaliodd y Cyngor ddigwyddiad yn Neuadd y Ddinas a groesawodd fwy na 70 o unigolion o sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol, Gyrfa 
Cymru, Canolfan Byd Gwaith, Llywodraeth Cymru ac ein Hysgolion i rannu syniadau a chyfleoedd. Daeth mwy na 40 o gyflogwyr i ddigwyddiad dilynol 
ym mis Chwefror 2017, ac yn fwy diweddar, cymerodd cyflogwyr ran mewn gweithdy yn Atradius ym Mae Caerdydd i ganolbwyntio ar flaenoriaethau 
i’w gweithredu. Mae Grŵp Arwain Strategol lefel uchel, sy’n defnyddio uwch ffigurau ym mhob sector yr economi leol, wedi’i greu. 
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Beth yw ein hunanasesiad o’n 
perfformiad? 

Er y cafwyd gostyngiad o 1.5ppt yn nifer y disgyblion blwyddyn 
11 sy’n gadael yr ysgol heb nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth 
na hyfforddiant, mae’r ffigwr hwn (100 o bobl ifanc allan o 
garfan o 3372) yn dal i fod yn rhy uchel.  Er bod cynnydd da yn 
ystod y flwyddyn o ran datblygu Addewid Caerdydd, gyda thwf 
sylweddol yn nifer ac ansawdd y cysylltiadau rhwng ysgolion a 
chyflogwyr, ar y cyfan rydym yn dal i fod yn fodlon ar y cynnydd. 

Rydym wedi asesu ein hunain ein bod yn gwneud cynnydd 
boddhaol yn yr Amcan Gwella hwn.

Beth yw ein cynllun ar gyfer y dyfodol?

Bydd y Cyngor yn dal i weithio gyda’n partneriaid i ddatblygu 
‘Addewid Caerdydd’. Yn y tymor byr i’r tymor canolig, mae hyn 
yn golygu bod angen i ni:

• Addasu a gwella’r teclyn proffil asesu bregusrwydd; 
•  Gwella cydlyniad opsiynau cwricwlwm ôl-16, hyfforddiant a 

llwybrau i gyflogaeth;
•  Gwella perthnasoedd rhwng ysgolion a chyflogwyr i wella 

mynediad pobl ifanc at gyfleoedd;
•  Sicrhau lleoliadau gwaith a chynyddu nifer y cynlluniau 

hyfforddi a’r prentisiaethau sydd yn y Cyngor.  
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Amcan Gwella:

Mae Cymunedau a Phartneriaethau yn rhan o’r gwaith 
dylunio, darparu a gwella gwasanaethau gwerth uchel

Beth rydym am ei gyflawni?

Mewn ymateb i’r pwysau cyllidebol a’r galw y mae’r 
Cyngor yn eu hwynebu, bydd angen meddwl yn wahanol 
ynghylch sut mae gwasanaethau’n cael eu darparu. Bydd 
angen i’r Cyngor gynyddu gweithio mewn partneriaeth, 
cydleoli rhai o’i wasanaethau o fewn cyfleusterau 
cymunedol, rhannu asedau a gweithio gyda thrigolion 
a chymunedau i ddarparu gwasanaethau sy’n fwy 
integredig.  

Mae hefyd yn golygu datblygu a gweithredu modelau 
amgen ar gyfer darparu gwasanaethau, lleihau costau wrth 
barhau i gynnal ansawdd gwasanaethau.

Sut y gwnaethom ni yn 2016-17

Dangosydd Perfformiad 

Boddhad cwsmeriaid â 
gwasanaethau’r Cyngor

% y gwastraff dinesig a gasglwyd 
ac a baratowyd i’w ail-ddefnyddio 
neu ailgylchu

% bodlonrwydd â Hybiau

Nifer yr ymwelwyr â Llyfrgelloedd 
a Hybiau 

Canlyniad 
2015-16

69%

58.17%

99%

3,068,228

Canlyniad 
2016-17

68%

58.12%

99%

3,241,038

Targed ar gyfer 
2016-17

80.8%

60%

90%

3,000,000

A ydym wedi 
gwella?

Wedi cynnal

Nac ydym

Dangosydd newydd

Ydym
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Beth yw ein prif gyflawniadau yn ystod 2016-17?

Yn ystod 2016-17, parhaodd y Cyngor i fwrw ymlaen â’r gwaith o ddatblygu ffyrdd newydd o gyflawni ei wasanaethau, ac mae canlyniadau arolwg 
blynyddol Holi Caerdydd yn dangos bod 80.1% o ymatebwyr yn cefnogi’r Cyngor i archwilio ffyrdd newydd o weithio gyda sefydliadau partner 
a gwella gwasanaethau a chyflawni effeithlonrwydd. Mae’r canlyniad hwn yn gynnydd ar y flwyddyn flaenorol a oedd yn 68.4%.

Er bod canlyniadau arolwg Holi Caerdydd yn dangos gostyngiad bach iawn o ran bodlonrwydd â gwasanaethau’r Cyngor, mae canlyniadau Arolwg 
Cenedlaethol Cymru yn nodi darlun cadarnhaol gan fod Caerdydd yn cael ei rhestru fel y 3ydd lle gorau ar gyfer gwasanaethau o ansawdd 
uchel. Nododd 57% o oedolion yng Nghaerdydd eu bod o’r farn bod y Cyngor yn cynnig gwasanaethau o ansawdd uchel; mae’r canlyniad hwn yn 
rhoi Caerdydd yn drydydd y tu ôl i Gonwy (61%) a Cheredigion (58%). 

Ar ben hynny, mae canlyniadau’r arolwg Holi Caerdydd yn dangos bod 73% o ymatebwyr yn cytuno bod gwasanaethau cyhoeddus yng Nghaerdydd 
yn  dda ac mae’r duedd hon yn dangos cynnydd parhaus mewn bodlonrwydd o 65.6% yn 2014 i 67.5% yn 2015. Cytunodd 45.9% o ymatebwyr bod 
y Cyngor yn cynnig gwerth da am arian, sydd eto’n dangos tuedd sy’n gwella gyda’r ganran yn 36.6% yn 2014 ac yn 35.2% yn 2015. 

Nod y rhaglen Hybiau Cymunedol yw gwella gwasanaethau cwsmeriaid wyneb yn wyneb drwy integreiddio a dod â darpariaeth gwasanaethau at ei 
gilydd mewn cyfleusterau o ansawdd gwell a pharhaodd  y rhaglen hon i dyfu yn ystod 2016-17. Agorodd y Cyngor dri hyb cymunedol newydd, sy’n 
golygu bod 11 o hybiau bellach ar agor ar draws Caerdydd sy’n rhoi cyngor a chymorth wedi’u teilwra i anghenion y gymuned leol. Parhawyd â’r gwaith 
ar Hyb y Pwerdy a phenodwyd contractwr i gwblhau’r estyniad i Hyb Llaneirwg fel y gall gwasanaethau i gymunedau lleol barhau i gael eu darparu yn y 
ffordd orau. Yn 2016-17 roedd 3,241,038 o ymwelwyr â’n hybiau a’n llyfrgelloedd, sef 172,810 o ymwelwyr ychwanegol o’i gymharu â’r flwyddyn 
flaenorol. Ar y cyfan, roedd 99% o ymwelwyr â’r Hybiau yn fodlon â’u hymweliad, ac roedd hyn yn rhagori ar y targed a bennwyd sef 90% yn fodlon. 

I barhau i ddarparu ein gwasanaethau mewn modd cynaliadwy, trosglwyddwyd asedau cymunedol, sef trosglwyddo Canolfan Chwarae Llanedern i 
grŵp Sgowtiaid Caerdydd a Chanolfan Chwarae Trelái i Ely Garden Villagers. Derbyniodd y Cyngor daliadau llog mewn cysylltiad â Chanolfan Chwarae 
Llanrhymni ac mae gan Grŵp Cymunedol Seren drwydded i ddefnyddio Canolfan Chwarae Sblot. Trefnwyd prydles ar gyfer Canolfan Chwarae Glan-yr-
afon gyda Phwyllgor Datblygu Masnachol Glan-yr-Afon. 
Cychwynnwyd partneriaeth â Greenwich Leisure Limited (GLL) ar 1 Rhagfyr 2016 i gymryd cyfrifoldeb dros y gwaith o reoli wyth o ganolfannau 
hamdden y Cyngor er mwyn sicrhau bod y gwasanaethau hyn yn cael eu darparu yn y dyfodol yng Nghaerdydd. 



52

Yn ystod 2016-16, cymeradwywyd sefydlu Gwasanaethau Masnachol a Chydweithio a Gwasanaethau Cymdogaeth gan y Cabinet, er mwyn gwella 
darpariaeth gwasanaeth a chynyddu capasiti masnachol.  Mae Gwasanaethau Masnachol a Chydweithio yn cynnwys Rheoli Gwastraff Ailgylchu, 
Gwasanaethau Fflyd, Rheoli Cyfleusterau a Chynllunio a Datblygu Prosiectau. Parthed Gwasanaethau Fflyd, cawsom gymeradwyaeth i osod y 
system rheoli fflyd Civica Tranman a bwrw ymlaen â’r rhaglen defnyddio cerbydau, sydd â tharged o gyflawni arbedion gwerth £400,000. Mae ein 
gwasanaethau gwastraff ailgylchu wedi cyflawni cynnydd cynnar mewn nifer o feysydd gan gynnwys datblygu technolegau newydd, cynnydd mewn 
incwm gwastraff masnachol, buddsoddi yn ein staff drwy hyfforddiant sgiliau hanfodol, a lleihau gwariant 13% ar asiantaethau. Ar ben hynny, mae’r 
gwasanaeth wedi cynyddu cydweithrediad â phartneriaid awdurdodau lleol eraill ac yn prosesu / ymdrin â deunyddiau ailgylchu ar gyfer tri 
awdurdod lleol arall. 

Beth yw ein hunanasesiad o’n perfformiad?

Mae strategaethau ailgylchu yn parhau i fod ar waith i gynnal cyfraddau perfformio o ran ailgylchu a chynyddu gwasanaethau ailgylchu gwastraff 
megis casgliadau eitemau swmpus a matresi.   Fodd bynnag, bydd gallu’r Cyngor i fodloni targedau statudol Llywodraeth Cymru i ailgylchu neu i 
ailddefnyddio 64% o’r holl wastraff erbyn 2019-20, gan godi i 70% erbyn 2024-25, yn cael ei ddylanwadu gan newidiadau i’r farchnad ailgylchu 
fyd-eang, perfformiad y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGC), perfformiad ymyl y ffordd a chynyddiadau mewn galw am wasanaethau o 
ganlyniad i dwf poblogaeth Caerdydd. 

Rydym wedi asesu ein bod yn gwneud cynnydd da yn yr Amcan Gwella hwn.

Beth yw ein cynllun ar gyfer y dyfodol?

Mae’r Cyngor yn ymrwymedig i barhau i gynnwys dinasyddion Caerdydd yn y gwaith o gynllunio, darparu a datblygu gwasanaethau’r Cyngor. Fel rhan 
o ddull newydd o weithio fesul ardal, bydd y Cyngor yn cynnal sioeau teithiol lleol ym mhob ardal gymdogaeth. Y nod fydd dangos beth sydd ar gael 
eisoes yn yr ardal, rhoi cyfleoedd i wasanaethau sydd eisoes yno, ac i fusnesau a phartneriaid rwydweithio, cwrdd â’r gymuned a hyrwyddo eu gwaith. 
Bydd y digwyddiadau hyn hefyd yn gyfle i drigolion, partneriaid ac aelodau etholedig ddod ynghyd i drafod blaenoriaethau, nodi materion a datblygu 
atebion ynghyd â gwasanaethau. 

• Mabwysiadu dull Digidol yn Gyntaf mewn perthynas â gwasanaethau’r Cyngor.
•  Cynnwys pobl a chymunedau yn fwy yn y penderfyniadau rydyn ni’n eu gwneud drwy gael sgwrs agored â dinasyddion ynghylch sut rydym yn delio 

â’r diffyg cyllidebol, sut rydym yn rhedeg ein gwasanaethau a thrwy gynyddu darllediadau cyfarfodydd y Cyngor. 
•  Lansio polisi Cyfrifoldeb Cymdeithasol newydd i sicrhau bod pobl a chymunedau lleol yn cael budd pan fydd y Cyngor yn gwario arian ar nwyddau 

a gwasanaethau.
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Amcan Gwella:

Mae gan Gyngor Dinas Caerdydd drefniadau 
llywodraethu effeithiol ac mae’n gwella perfformiad 
mewn meysydd allweddol

Sut gwnaethom fesur ein cynnydd?

Gwnaeth yr Asesiad Corfforaethol a gynhaliwyd gan 
Swyddfa Archwilio Cymru yn 2014 adnabod ardaloedd 
lle roedd modd cryfhau trefniadau llywodraethu gan 
bwysleisio pwysigrwydd rheoli perfformiad effeithiol wrth 
sicrhau bod blaenoriaethau’r Cyngor yn cael eu cyflawni. 
Mae’r Cyngor yn bwriadu parhau i gryfhau ei drefniadau 
llywodraethu drwy weithio mewn partneriaeth â Swyddfa 
Archwilio Cymru a phartneriaid allanol eraill i sicrhau bod 
gwasanaethau’r Cyngor yn perfformio’n well. 

Sut y gwnaethom ni yn 2016-17

Dangosydd Perfformiad 

% y Dangosyddion Cenedlaethol 
sydd yn y ddau chwarter gorau

% y Dangosyddion Cenedlaethol 
oedd wedi bodloni’r targed penodol

% y Dangosyddion Cenedlaethol 
sy’n arddangos tueddiad i wella

Nifer y diwrnodau gwaith wedi’u 
colli oherwydd absenoldebau 
salwch

% yr Adolygiadau Datblygiad 
a Pherfformiad Personol wedi’u 
cwblhau ar gyfer staff parhaol

% y rheolwyr canol Gradd 7 a llai 
a gyflawnodd Rhaglen Rheolwyr 
Caerdydd

Canlyniad
2015-16

52%

48.78%

67.50%

9.56

90%

Dangosydd
newydd

Canlyniad 
2016-17

60%

48%

52%

10.77

94%

55.45%

Targed ar gyfer 
2016-17

50%

60%

75%

8.5

95%

50%

A ydym wedi 
gwella?

Ydym

Wedi cynnal

Nac ydym

Nac ydym

Ydym

Dangosydd
newydd
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Beth yw ein prif gyflawniadau yn ystod 2016-17?

Yn dilyn cyhoeddiad Adroddiad Dilynol Asesiad Corfforaethol Swyddfa Archwilio Cymru ym mis Chwefror 2016, gwnaeth y Cyngor weithredu gwelliannau 
o ran ei fframwaith gwneud penderfyniadau, a chryfhau ei swyddogaeth Craffu, ac adolygu datblygiad a hyfforddiant aelodau.  Cafodd 
y gwaith o we-ddarlledu cyfarfodydd Cyngor ei ehangu i hyrwyddo dealltwriaeth gyhoeddus o swyddogaethau’r Cyngor ac i hyrwyddo ymgysylltiad 
democrataidd. Cymerodd y Cyngor gamau i fynd ar ôl swyddi gwag ar ei bwyllgorau craffu, gan arwain at leihad yn nifer y swyddi gwag i aelodau 
etholedig a chefnogi cyfranogiad a thryloywder y broses ddemocrataidd a gwneud penderfyniadau. 

Gwnaeth y Cyngor barhau i adeiladu ar gynnydd i gryfhau ei drefniadau rheoli perfformiad drwy ddatblygu strategaeth a fframwaith rheoli 
perfformiad i sefydlu’r ymarfer, y prosesau a’r gofynion y dylai’r holl aelodau staff eu defnyddio wrth reoli perfformiad. Mae’r strategaeth rheoli 
perfformiad newydd yn cynnig y datganiad cyffredinol o beth mae rheoli perfformiad yn ei olygu o fewn y Cyngor a sut fydd y dull hwn yn helpu i’r 
Cyngor gyflawni ei flaenoriaethau. Ffocws 2016-17 oedd sicrhau bod gwelliant parhaus a bod trefniadau rheoli perfformiad yn addas at y diben. Roedd 
y gwelliannau hyn yn cynnwys cyflwyno Grŵp Cymorth Perfformiad gydag uwch reolwyr i herio a chefnogi’r gwelliannau gofynnol o ran perfformiad.  
Sefydlwyd trefniadau cynllunio ac adrodd gwell i ddarparu llinell weledol gliriach ac er mwyn adnabod gwelliannau gofynnol. 

Yn anffodus, ni fodlonwyd y targed penodol mewn perthynas â’r nifer o ddiwrnodau a gollwyd oherwydd absenoldebau salwch, ac mae’r canlyniad 
yn dangos cynnydd yn y nifer o ddiwrnodau a gollwyd fesul person i 10.77 o’i gymharu â 9.56 y flwyddyn gynt. Fodd bynnag, roedd cyfanswm y 
cyfweliadau dychwelyd i’r gwaith a gynhaliwyd ar ôl cyfnodau o absenoldeb salwch yn dal i fod yn galonogol, ac roedd lefelau absenoldeb hirdymor yn 
cynrychioli 64% o absenoldebau salwch y Cyngor. O ganlyniad, ceisiodd y Cyngor help APSE i gynnal dadansoddiad cychwynnol o ddata absenoldebau 
salwch, ar y cyd â data cymharu drwy wasanaeth meincnodi Rhwydweithiau Perfformiad y Sefydliad Rhagoriaeth Gwasanaethau Cyhoeddus (APSE), a 
bydd y Cyngor yn gweithio gyda nhw yn ystod blwyddyn ariannol 2017-18 i geisio dod o hyd i ddatrysiadau posibl i daclo achosion absenoldebau 
salwch. 

Gwnaeth y Cyngor hefyd ymgymryd â mwy o waith mewn perthynas â threfniadau Adnoddau Dynol gan greu cynllun Adolygiadau Personol newydd 
i bob aelod o staff, wedi’i ddylunio i alluogi staff i gael trafodaethau mwy ystyrlon gyda’u rheolwr, a gwell fynediad at gyfleoedd dysgu a datblygu. Er 
mwyn datblygu’r broses newydd, cynhaliwyd digwyddiadau ymgysylltu gydag uwch reolwyr, staff a chynrychiolwyr undebau llafur a cheisiwyd adborth 
gan Grŵp Cenhadon y Cyngor, Fforwm Uwch Reolwyr, Sioeau Teithiol Cyflogeion a grwpiau cyflogeion eraill. 
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Beth yw ein hunanasesiad o’n perfformiad?

Rhwng Chwefror a Mai 2017, gwnaeth Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) adolygu 
cynnydd y Cyngor o ran mynd ar ôl y 14 cynnig gwelliant a ddarperir gan SAC ym 
mis Chwefror 2016. Daeth y SAC i’r casgliad bod y Cyngor wedi arddangos cynnydd 
sylweddol o ran gweithredu cynigion 2016. Gwnaeth y SAC hefyd gynnal gwaith 
archwilio mewn perthynas â llywodraethu, a chanfod fod gan y Cyngor fframwaith 
clir ar gyfer newid gwasanaeth sylweddol wedi’i gefnogi gan wella perfformiad, 
ond gellid defnyddio trefniadau’n fwy cyson. Gwelwyd cynnydd ym mhrosesau a 
strategaethau Adnoddau Dynol, Rheoli Asedau, Cynllunio Ariannol a Thechnoleg 
Gwybodaeth. Fodd bynnag, nodwyd bod graddfeydd cwblhau hyfforddiant hanfodol 
o ran cyfrinachedd gwybodaeth a diogelu data yn lleihau. Nid oedd yr adroddiad SAC 
yn cynnwys unrhyw gynigion gwelliant pellach. Rydym wedi asesu ein bod yn gwneud 
cynnydd da yn yr Amcan Gwella hwn.

Beth yw ein cynllun ar gyfer y dyfodol?

Mae’r Cyngor yn bwriadu dal i ddatblygu ei ddull rheoli perfformiad, i sicrhau bod 
y lefel gywir o wybodaeth berfformiad ar gael i’r grwpiau cywir ar yr adeg gywir i 
alluogi gwneud penderfyniadau’n seiliedig ar dystiolaeth a gwelliant parhaus mewn 
gwasanaethau allweddol. 

Mae’r Cyngor am leihau absenoldebau salwch ymhellach erbyn mis Mawrth 2018 
drwy fonitro parhaus, cydymffurfiaeth a chefnogaeth i gyflogeion a rheolwyr, gan 
sicrhau bod proses gwneud penderfyniadau’r Cyngor yn amserol, yn gynhwysol, yn 
agored, yn onest ac yn atebol. 
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Amcan Gwella:

Cyngor Dinas Caerdydd yn defnyddio llai o adeiladau, 
ond adeiladau o safon uwch

Beth rydym am ei gyflawni?

Mae Cyngor Caerdydd yn berchen ar ystâd eiddo fawr 
â gwerth o tua £1bn. Mae hyn yn cynnwys mwy na 500 
eiddo gweithredol a ddefnyddir i ddarparu gwasanaethau’r 
Cyngor a thua 500 o asedau sy’n cael eu cadw at 
ddibenion buddsoddi. 

Y gost o weithredu’r ystâd eiddo yw’r ail gost fwyaf ar 
gyllideb y Cyngor, ar ôl staff, sef £50m y flwyddyn, sy’n 
cynnwys cynnal a chadw a gynllunnir. Mae hefyd ôl-
groniad cynnal a chadw cynyddol sy’n fwy na £100m.

Y ffocws ar gyfer yr ystâd yw lleihau’r gost o berchen 
ar eiddo gweithredol drwy resymoli a gwella ansawdd 
yr adeiladau rydym yn eu cadw. Bydd hyn mewn tro 
yn arwain at arbedion refeniw, derbyniadau cyfalaf ac 
adeiladau gwell i’n gwasanaethau. 

Sut y gwnaethom ni yn 2016-17

Dangosydd Perfformiad 

Lleihau arwynebedd mewnol gros 
yr adeiladau a ddefnyddir

Lleihau costau rhedeg yr 
adeiladau gweithredol a 
ddefnyddir

Lleihau’r gwaith cynnal a chadw 
sydd wedi cronni

Arbedion refeniw drwy resymoli 
eiddo

Derbyniadau cyfalaf drwy 
resymoli eiddo

% y newid yn y sgôr Tystysgrif 
Ynni cyfartalog yn ein hadeiladau 
cyhoeddus sy’n fwy na 1,000 
metr sgwâr

Canlyniad 
2015-16

Lleihad 3.5%

Lleihad 2.7% 

Lleihad
£4,400,000

£1,000,000

£6,700,000

5.8%

Canlyniad 
2016-17

Lleihad 7.9% 

Lleihad 9.2% 

Lleihad 
8,892,951

£3,322,009

£6,019,500

3.8%

Targed ar gyfer 
2016-17

4.2%

4.2%

£4,500,000

£1,600,000

£7,300,000

3%

A ydym wedi 
gwella?

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Nac ydyn

Nac ydyn
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Beth yw ein prif gyflawniadau yn ystod 2016-17?

Mae’r Cyngor ar y trywydd cywir i gyflawni targedau ei Strategaeth Eiddo Corfforaethol erbyn Ebrill 2020. Mae hyn yn cefnogi’r amcan o gael llai o 
adeiladau, ond adeiladau o safon uwch, a’r uchelgais o wneud i’r ystâd eiddo weithio’n well i’n gwasanaethau, partneriaid a chymunedau. Mae’r 
Strategaeth Eiddo Corfforaethol wedi’i strwythuro o amgylch meysydd allweddol o ystâd y Cyngor, sef: ysgolion, llety swyddfa, depos ac adeiladau 
cymunedol. Mae yna dair egwyddor allweddol i’r strategaeth:

Moderneiddio – Gwella ansawdd ystâd y Cyngor
Rhesymoli – Lleihau nifer yr adeiladau a reolir ac a feddiannir gan y Cyngor
Cydweithredu – Gwella’r ffordd y mae’r Cyngor yn gweithio ar draws gwasanaethau a gyda phartneriaid sector cyhoeddus i gydlynu gwasanaethau 
mewn cymunedau

Cyflwynodd y Cyngor ei Gynllun Rheoli Asedau Corfforaethol (CAMP) blynyddol ar gyfer 2016-17. Mae’r CAMP yn gynllun blynyddol â thargedau clir a 
ddefnyddir i ddatblygu’r nodau a’r amcanion yn y Strategaeth Eiddo Corfforaethol.  Mae’n crynhoi’r hyn a gyflawnwyd y flwyddyn gynt, yr hyn sydd 
wedi’i gynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod, a’r targedau ariannol o ran y lleihad ym maint a chost yr ystâd.  Mae’r targedau a osodir yn y CAMP yn 
cynnwys lleihau’r gwaith cynnal a chadw sydd wedi cronni, lleihau costau rhedeg a chynhyrchu derbyniadau cyfalaf.

Yn ystod 2016-17 mae trafodion ac ildiadau allweddol wedi’u cwblhau, gan arwain at y cyflawniadau canlynol:

• Lleihad o 7.9% yn yr Arwyneb Mewnol Gros (617,593 troedfedd sgwâr).
• Lleihad o 9.2% yn y costau o redeg adeiladau a ddefnyddir.
• Lleihad o £8.8m yn y gwaith cynnal a chadw sydd wedi cronni.
•  £6m mewn derbyniadau cyfalaf.  Mae gosod targedau blynyddol ar gyfer derbyniadau cyfalaf yn broblematig oherwydd ffactorau allanol sy’n 

effeithio ar amserlenni. Mae’r Cyngor felly wedi sefydlu cynllun 5 mlynedd ac mae ar y trywydd cywir i ragori ar y targed. 
• Cwblhawyd y broses o aseinio Adeilad Global i’r Bwrdd Iechyd a arweiniodd at arbediad refeniw o bron £3m. 
•  Cwblhawyd 15 o Drosglwyddiadau Asedau Cymunedol, gan gynnwys Canolfan Gymunedol Maes-y-Coed, Canolfan Chwarae Llanedern ac Insole 

Court – y trosglwyddiad mwyaf o’r fath yng Nghymru.
•  Arweiniodd y project model darpariaeth amgen yn y maes Hamdden at arbedion sylweddol o ran costau rhedeg, gofod llawr gweithredol a gwaith 

cynnal a chadw sydd wedi cronni.
•  Daeth Ystadau Strategol yn rhanddeiliad allweddol yn Rhaglen Landlord Corfforaethol y Cyngor sydd wedi’i dylunio i greu pwynt cyswllt sengl a 

chanolog i arwain ar faterion eiddo annomestig ar draws yr ystâd. 
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At hynny, parhaodd y Cyngor i atgyfnerthu ei berthynas â phartneriaid sector cyhoeddus eraill drwy rannu adeiladau a dechrau darparu nifer o brojectau 
a fydd yn creu hybiau sector cyhoeddus ac yn ildio nifer o hen adeiladau costus. 

O ran yr ystâd buddsoddi, sefydlwyd strategaeth fasnachol glir a threfniant llywodraethu newydd, a bydd yn gwella trefniadau rheoli ac incwm rhent ar 
gyfer yr ystâd buddsoddi yn y dyfodol.   Sefydlwyd cyfarfodydd Bwrdd Ystâd Buddsoddi rheolaidd i reoli gweithrediad cynllun a thargedau’r strategaeth.  

Beth yw ein hunanasesiad o’n perfformiad?

Mae’r Cyngor wedi parhau i feithrin dealltwriaeth o’r ystâd o ran meddiannaeth, addasrwydd a chydymffurfiaeth statudol, sy’n allweddol i foderneiddio 
a nodi cyfleoedd rhesymoli. 

Cafodd y tîm Ystadau Strategol ei ailstrwythuro i sicrhau bod tîm mewn lle i ddarparu trafodion uchelgeisiol a masnachol dros yr ychydig flynyddoedd 
nesaf. 

Gweithiodd y Cyngor yn agos iawn gyda phartneriaid gwasanaeth i ddadansoddi ymhellach y defnydd o adeiladau gweithredol, deall gofynion 
gwasanaeth, nodi asedau dros ben a phennu cyfleoedd i ddefnyddio eiddo mor effeithlon â phosibl. Bydd y dadansoddiad hwn o’r portffolio gweithredol 
a’r aliniad ag anghenion gwasanaeth yn llywio targedau’r Cynllun Rheoli Asedau Corfforaethol (CAMP) ar gyfer 2017/18 a’r blynyddoedd i ddod.

 Rydym wedi asesu ein bod yn gwneud cynnydd da yn yr Amcan Gwella hwn.
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Beth yw ein cynllun ar gyfer y dyfodol?

Mae gwella’r ffordd y mae’r Cyngor yn rheoli ei eiddo, rhesymoli’r ystâd a 
chynllunio ar gyfer y dyfodol yn parhau’n flaenoriaethau allweddol.  Er mwyn 
cyflawni hyn a bodloni nodau’r Strategaeth Eiddo Corfforaethol, mae projectau 
wedi’u cychwyn drwy’r Landlord Corfforaethol a fydd yn gwella ein gallu i 
ddadansoddi perfformiad yr ystâd yn feirniadol a deall gofynion gwasanaethau 
ac eiddo’r Cyngor dros y byrdymor, y tymor canolig a’r hirdymor. Wrth wraidd 
y strategaeth hon bydd integreiddio’r gwaith o foderneiddio’r ystâd ysgolion 
gyda’r bwriad o gynyddu potensial am ddarpariaeth gymunedol gydlynol. 

Mae’r Cyngor yn cyflawni archwiliad trylwyr o’r ystâd gyfan i ddeall 
meddiannaeth ac addasrwydd, ac mae rhaglen arolygu cyflwr ar gyfer yr ystâd 
gyfan wedi’i chomisiynu er mwyn cael dealltwriaeth wirioneddol o’r gofynion 
a’r gost o gynnal a chadw.  Bydd hyn mewn tro yn ein helpu i ganolbwyntio 
ar y gost o berchnogaeth eiddo gweithredol drwy nodi cyfleoedd rhesymoli 
a chyfleoedd i fuddsoddi a moderneiddio’r adeiladau rydym yn eu cadw. At 
hynny bydd gan y Cyngor ddull gweithredu callach o ran sut mae ei ystâd yn 
cael ei chynnal a’i chadw a sut caiff gwaith ei flaenoriaethu.

Bydd y projectau hyn yn cefnogi gallu’r Cyngor ymhellach i gynllunio a darparu 
mentrau cydweithredu gyda phartneriaid sector cyhoeddus wrth i ni geisio 
cydlynu gwasanaethau cyhoeddus ac archwilio projectau partneriaeth.

Mae’r Cyngor yn datblygu ac ystyried ffyrdd o ddarparu datrysiad ystadau 
gwell a mwy masnachol i’r Cyngor ar sawl ffurf, er enghraifft, Trosglwyddo 
Asedau Cymunedol, yr ystâd buddsoddi a’n rhaglen waredu.
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SUT RYDYM YN MESUR I FYNY

Cyfeirnod

CAM/037

CHR/002

EDU/002i

Dangosyddion Llwyddiant

Y newid canrannol yn sgôr cyfartalog 
Tystysgrif Ynni i’w Harddangos (DEC) o 
fewn adeiladau cyhoeddus awdurdodau 
lleol

Nifer y diwrnodau gwaith fesul 
gweithiwr awdurdod lleol cyfwerth 
ag amser llawn a gollwyd oherwydd 
absenoldeb salwch

Yr holl ddisgyblion sy’n gadael addysg 
orfodol, hyfforddiant neu ddysgu 
seiliedig ar waith heb gymhwyster 
allanol cymeradwy

Alldro 
2015-16

5.3%

9.6

0.5%
(heb gynnwys 

EOTAS)

Targed
2016-17

3.0%

8.5

0.5%

Allbwn
2016-17

3.80%

10.77

1.0% 
(yn cynnwys 

EOTAS)

Cyfartaledd 
Cymru

1.9%

10.3

0.9%
(yn cynnwys 

EOTAS)

Cyrraedd y 
targed

Wedi cwrdd
â’r targed

Heb gwrdd
â’r targed

Heb gwrdd
â’r targed

Tueddiad

Wedi dirywio

Wedi dirywio

Nid yw ar
gael

Safle Caerdydd
(allan o 22 Awdurdod 

Lleol)

8

15

14

Roedd amrywiad mawr yn nifer y Tystysgrifau Ynni i’w Harddangos (DECs) ar gyfer pob un o’r blynyddoedd adrodd.  Y prif resymau oedd bod llai o DECs wedi’u cynnwys yn 
2015-16 o gymharu â 2014-15, yn gysylltiedig â:
•           Dim ymateb gan 48 ysgol, a achosodd oedi i’r DECs
•           Cynlluniau safle ddim yn gyfoes
•           Data ynni ar goll oherwydd problemau biliau trydan a dim darpariaeth ar gyfer darlleniadau uniongyrchol
•           Dim angen nifer o DECs gan eu bod yn ddilys am 10 mlynedd

Roedd hyn dros y ffigwr targed ar draws y Cyngor o 8.5 diwrnod CALl a gollwyd fesul person. Tan alldro 2016/17, bu gostyngiad mewn lefelau salwch ers 2012/13. 
Parhaodd perfformiad y Cyfweliad Dychwelyd i’r Gwaith (RTW) yn  gryf, fodd bynnag, roedd lefelau Absenoldeb Tymor Hir yn cyfrif am 65% o salwch y Cyngor. O ganlyniad 
i’r sefyllfa alldro, ysgrifennodd y Prif Weithredwr at bob rheolwr yn gofyn am ffocws newydd, a phwysleisiodd bwysigrwydd sicrhau bod rheoli absenoldeb yn flaenoriaeth. Mae 
nifer o newidiadau i’w gwneud i’r ffurflen RTW a gwelliannau o ran cofnodi’r rhesymau dros absenoldeb.  Hefyd penodwyd y Gymdeithas Rhagoriaeth y Sector Cyhoeddus 
(APSE) i ddarparu adolygiad annibynnol o’n polisi a’i ddefnydd, yn ogystal â chynnal dadansoddiad cychwynnol o’r data sydd gennym eisoes, ynghyd â data cymharol y 
maent yn eu cynnal trwy wasanaeth meincnodi Rhwydweithiau Perfformiad APSE, ac i gynnal nifer o grwpiau ffocws.  

Ffynhonnell - Set Data Craidd Cymru Gyfan Ionawr 2016:
Mae gan Gaerdydd gyfran ychydig yn uwch o ddisgyblion nad ydynt yn ennill cymhwyster nag ar draws Cymru gyfan. Am y tro cyntaf yn 2015-16, cynhwyswyd perfformiad 
disgyblion EOTAS (sef y rhai a addysgwyd mewn lleoliad heblaw mewn ysgol) yn ffigyrau awdurdodau lleol a chenedlaethol. Mae hyn wedi cyfrannu at gynnydd bach yn y ffigwr 
ers 2014-2015
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 Cyfeirnod

EDU/002ii

EDU/003

EDU/004

EDU006ii

Dangosyddion Llwyddiant

Yr holl ddisgyblion yng ngofal yr awdurdod 
lleol sy’n gadael addysg orfodol, 
hyfforddiant neu ddysgu seiliedig ar waith 
heb gymhwyster allanol cymeradwy

Disgyblion a asesir ar ddiwedd Cyfnod 
Allweddol 2 sy’n cyflawni’r Dangosydd 
Pwnc Craidd

Disgyblion a asesir ar ddiwedd Cyfnod 
Allweddol 3 sy’n cyflawni’r Dangosydd 
Pwnc Craidd

Disgyblion a asesir sy’n cael Asesiad 
Athro yn y Gymraeg ar ddiwedd Cyfnod 
Allweddol 3

Alldro 
2015-16

0.0% (heb 
gynnwys 
EOTAS)

87.8%

83.4%

11.8%

Targed
2016-17

0.0%

89.62%

85.0%

11.90%

Allbwn
2016-17

0.0% (heb 
gynnwys 
EOTAS)

89.5%

86.6%

13.0%

Cyfartaledd 
Cymru

1.5%

89.0%

86.1%

18.0

Cyrraedd y 
targed

Wedi cwrdd 
â’r targed

Heb gwrdd 
â’r targed

Wedi cwrdd
â’r targed

Wedi cwrdd
â’r targed

Tueddiad

Wedi ei
gynnal

Wedi gwella

Wedi gwella

Wedi gwella

Safle Caerdydd
(allan o 22 Awdurdod 

Lleol)

1

8

11

11

Ffynhonnell - Datganiad Data Perfformiad Uned Ddata Llywodraeth Leol Medi 2017:
Gadawodd bob plentyn sy’n derbyn gofal a addysgwyd mewn ysgol yng Nghaerdydd flwyddyn 11 wedi ennill cymhwyster cydnabyddedig yn 2015-16. Mae’r Tîm Addysg Plant sy’n 
Derbyn Gofal yn dod yn fwy effeithiol wrth weithio gyda’r holl bartneriaid, gan gynnwys y timau athrawon arbenigol, i hyrwyddo adnabyddiaeth gynnar o blant sy’n derbyn gofal sydd 
mewn perygl o dangyflawni. Mae cyflwyno olrheiniwr canolog yn golygu bod data mwy addysgiadol ar gael, ac yn cael ei ddefnyddio’n effeithiol i nodi tangyflawni ar gam cynnar

Bu gwelliant o 1.7 pwynt canran yng nghanran y disgyblion a gyrhaeddodd y lefel ddisgwyliedig yng Nghyfnod Allweddol 2 yn 2015/16. Mae’r gwelliant yn fwy na’r gwelliant 
cenedlaethol (0.9 pwynt canran). Mae cyfran y disgyblion sy’n cyflawni’r CSI erbyn hyn yn 89.5%  - y ffigwr cenedlaethol cyfatebol yw 88.6%. Mae’r ysgolion cynradd a 
berfformiodd isaf yng Nghyfnod Allweddol 2 yn 2015 wedi gwella eu perfformiad yn 2016. Dim ond un ysgol gynradd sydd bellach yn is na 70% o’i disgyblion yn cyrraedd y CSI 
ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2.

Mae cyfran y disgyblion sy’n cyrraedd y lefel ddisgwyliedig yng Nghyfnod Allweddol 3 yn parhau i gynyddu ac mae’r gyfradd gwella wedi cynyddu eto eleni.  Roedd y gyfran o 
ddisgyblion a gyflawnodd y CSI yn 86.6%, gwelliant o 3.2 pwynt canran ar y ffigwr blaenorol. Roedd y gwelliant yn fwy na’r gwelliant cenedlaethol o 2.0 bwynt canran.

Rhwng blynyddoedd academaidd 2011/12 (2012-13) a 2015/16 (2016-17), bu cynnydd o 985 o ddisgyblion mewn addysg cyfrwng Cymraeg ar draws y ddinas. Erbyn 2020, 
disgwylir i hyn godi o 798 disgybl arall, cynnydd rhagamcanol o gyfanswm y disgyblion (4-18 oed) a addysgir trwy gyfrwng y Gymraeg i 15%.  Bu hyn yn rhannol o ganlyniad i 
gynnydd yn y boblogaeth, ac o ganlyniad i ehangu’r ddarpariaeth yn y sector cyfrwng Cymraeg a sefydlu ysgolion newydd.
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Cyfeirnod

EDU/011

EDU/015a

EDU/015b

EDU/016a

Dangosyddion Llwyddiant

Sgôr pwyntiau cyfartalog i ddisgyblion 
15 oed

Datganiadau Anghenion Addysgol Arbennig 
Terfynol a gyhoeddir cyn pen 26 wythnos

Datganiadau Anghenion Addysgol 
Arbennig Terfynol a gyhoeddir cyn pen 
26 wythnos (ac eithrio eithriadau)

Presenoldeb ysgol gynradd

Alldro 
2015-16

497.2

62.0%

94.6%

95.2%

Targed
2016-17

525

65%

98.0%

95.4%

Allbwn
2016-17

510.6

63.3%

97.1%

95.0%

Cyfartaledd 
Cymru

531.0

77.4%

95.4%

94.9%

Cyrraedd y 
targed

Heb gwrdd
â’r targed

Heb gwrdd
â’r targed

Heb gwrdd
â’r targed

Heb gwrdd
â’r targed

Tueddiad

Wedi gwella

Wedi gwella

Wedi gwella

Wedi gwella

Safle Caerdydd
(allan o 22 Awdurdod 

Lleol)

16

17

18

9

Yn 2016-17 bu gwelliant o 13.8 pwynt yn y sgôr pwyntiau cyfartalog. Fodd bynnag, mae perfformiad yn is na chyfartaledd Cymru o 21 pwynt. Mae’r mesur hwn i fod i newid ar gyfer 
blwyddyn academaidd 2016/17:
• Bydd y sgôr yn seiliedig ar naw yn hytrach nag wyth cymhwyster
• Pump o’r naw cymhwyster a ddefnyddir i gyfrifo’r sgôr fydd:
 - TGAU Saesneg neu TGAU Iaith Gymraeg (p’un bynnag yw iaith orau’r dysgwr, nid yw llenyddiaeth yn cyfrif)
 - TGAU Mathemateg - TGAU Rhifedd a Mathemateg
 - Dau gymhwyster gwyddoniaeth gorau’r dysgwyr (o 2018, eu dau TGAU Gwyddoniaeth gorau)
•  Y pedwar cymhwyster arall fydd cymwysterau gorau (gradd uchaf) y dysgwyr. Gallai’r rhain fod yn TGAU, cymwysterau galwedigaethol (uchafswm o ddau gymhwyster TGAU 

cyfatebol) neu’r Dystysgrif Her Sgiliau (craidd y Fagloriaeth Gymreig newydd).

Bu cynnydd yn nifer y disgyblion ag anghenion cymhleth yng Nghaerdydd. Yn ogystal, bu cynnydd yn nifer y ceisiadau am asesiadau ar gyfer pobl ifanc ag Anawsterau Ymddygiadol, 
Emosiynol a Chymdeithasol cymhleth.

Dengys y canlyniad ar gyfer y flwyddyn galendr 2016 welliant o 2.5 pwynt canran mewn perfformiad o’i gymharu â 2015. Ni lwyddwyd i gwrdd â’r targed ar gyfer 2016.  Cynyddodd 
nifer y ceisiadau am asesiad statudol yn sylweddol ers 2013, ac roedd cynnydd pellach yn nifer y ceisiadau a dderbyniwyd yn ystod blwyddyn galendr 2016 o’i gymharu â 2015, 
a arweiniodd at gynnydd o 16% yn nifer y datganiadau newydd a gyhoeddwyd yn 2016 o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Cyhoeddwyd 248 o ddatganiadau terfynol yn ystod 
blwyddyn galendr 2016; cyhoeddwyd 3 o’r rhain y tu hwnt i’r terfyn amser 26 wythnos lle na ellid cymhwyso unrhyw eithriadau.

Gostyngodd y presenoldeb mewn ysgolion cynradd ychydig i 95%, sef gostyngiad o 0.02 pwynt canran ar y flwyddyn flaenorol. Mae hyn yn unol â chyfartaledd Cymru. Yn gyffredinol, 
cyflawnodd 48.4% o ysgolion cynradd gyfradd bresenoldeb o dros 95%, a chyrhaeddodd 22.1% o ysgolion bresenoldeb o 96% neu uwch.
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 Cyfeirnod

EDU/017

LCL/001b

LCS/002b

PLA/006b

Dangosyddion Llwyddiant

Disgyblion a gyflawnodd drothwy 
Lefel 2, gan gynnwys TGAU gradd A*-C 
Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf a 
Mathemateg – Lefel 2+

Nifer yr ymweliadau â Llyfrgelloedd 
Cyhoeddus

Nifer yr ymweliadau â chanolfannau 
chwaraeon a hamdden yr awdurdod lleol

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

Alldro 
2015-16

59.3%

8660

8028

64%

Targed
2016-17

65.0%

8467.5

9647

20%

Allbwn
2016-17

62.5%

9050

7263

52%

Cyfartaledd 
Cymru

60.7%

5449

8357

35%

Cyrraedd y 
targed

Heb gwrdd
â’r targed

Wedi cwrdd 
â’r targed

Heb gwrdd
â’r targed

Wedi cwrdd
â’r targed

Tueddiad

Wedi gwella

Wedi gwella

Wedi dirywio

Wedi dirywio

Safle Caerdydd
(allan o 22 Awdurdod 

Lleol)

8

1

20

5

Mae’r canlyniad ar gyfer nifer yr ymweliadau â llyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghaerdydd yn ystod blwyddyn adrodd 2016/17 wedi gwella yn erbyn y flwyddyn flaenorol. Y 
canlyniad ar gyfer 2015/16 oedd 8,660, a’r canlyniad ar gyfer 2016/17 oedd 9,050. Mae hyn yn welliant arwyddocaol a gellir rhoi cyfrif amdano yn ôl y defnydd corfforol 
yn hytrach na ffigyrau defnydd rhithwir. Arweiniodd cyflwyniad parhaus y strategaeth hwb at agor gwell cyfleusterau yn Ystum Taf a Sblot yn ystod y flwyddyn adrodd hon. 
Yn ogystal, mae Llyfrgelloedd Caerdydd yn parhau i ddarparu cynigion digidol, dysgu, gwybodaeth, darllen a phlant craidd (sy’n cynnwys Her Darllen yr Haf), gan gynnig 
gwybodaeth i ddinasyddion a sicrhau bod digwyddiadau a gweithgareddau perthnasol ar gael ym mhob lleoliad, sydd wedi denu ymweliadau corfforol ychwanegol.

Drwy gydol 2016-17, roedd proses gaffael ar y gweill i sicrhau gweithredwr hamdden allanol i oruchwylio rheolaeth a gweithrediad 8 canolfan hamdden yng Nghaerdydd. Yn ystod 
yr amser hwn, ni allai’r Cyngor fuddsoddi ymhellach mewn cyfleusterau na chyfnewid offer campfa, a phriodolir y dirywiad graddol o ran presenoldeb yn y canolfannau hamdden i 
hynny. Hefyd mae cystadleuaeth gref gan gwmnïau preifat, ynghyd  ag oedi agor Canolfan Hamdden y Dwyrain a ailddatblygwyd a’r Hwb STAR newydd, wedi effeithio ar lefelau 
presenoldeb. Fodd bynnag, bydd buddsoddiad sylweddol mewn cyfleusterau hamdden o fewn yr ychydig flynyddoedd nesaf.

Mae perfformiad yn y dangosydd hwn yn parhau i fod yn llawer uwch na chyfartaledd Cymru o 35%, ac rydym wedi cyflawni cynnydd o 29% yn y tai fforddiadwy a ddarperir 
yng Nghaerdydd.   (Noder nad yw’r dangosydd hwn yn gymaradwy â’r dangosyddion tai fforddiadwy hynny sydd yn Adroddiad Monitro Blynyddol y Cynllun Datblygu Lleol).

Mae’r gwelliannau a welwyd yng Nghyfnod Allweddol 4 dros y blynyddoedd diwethaf yn parhau. Bu gwelliant o 3.2 pwynt canran i 62.5% yn nhrothwy Lefel 2+, gan osod 
Caerdydd uwchlaw cyfartaledd Cymru o 60%. Bellach mae gan bedair ysgol lai na hanner eu carfan o ddisgyblion yn cyrraedd trothwy lefel 2+, o’i gymharu ag wyth yn 2014-15.
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 Cyfeirnod

PPN/009

PSR/002

PSR/004

STS/005b

Dangosyddion Llwyddiant

Sefydliadau bwyd sy’n ‘cydymffurfio’n 
fras’ â’r safonau hylendid bwyd

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

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

Priffyrdd a arolygwyd sydd â safon 
glendid uchel neu dderbyniol

Alldro 
2015-16

93.00%

247

2.68%

90.6%

Targed
2016-17

92.00%

220

6.60%

90.0%

Allbwn
2016-17

90.74%

200

0.76%

90.5%

Cyfartaledd 
Cymru

95.16%

225

8.79%

96.6%

Cyrraedd y 
targed

Heb gwrdd
â’r targed

Wedi cwrdd
â’r targed

Heb gwrdd
â’r targed

Wedi cwrdd
â’r targed

Tueddiad

Wedi dirywio

Wedi gwella

Wedi dirywio

Wedi dirywio

Safle Caerdydd
(allan o 22 Awdurdod 

Lleol)

21

7

21

20

Mae’r Cyngor yn parhau i fuddsoddi mewn a chyflenwi nifer sylweddol o addasiadau fel rhan allweddol o’r agenda gwasanaethau ataliol, er mwyn galluogi pobl i aros yn 
annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.

Achosodd creu’r Gwasanaeth Rheoleiddio a Rennir (SRS) fwlch anfwriadol yn y maes gwaith hwn. Mae adroddiadau i’r Pwyllgor Craffu wedi egluro’r rhesymau y tu ôl i’r toriad 
hwn o ran cyflenwi gwasanaethau ac wedi cadarnhau o ganlyniad bod yr SRS wedi ymrwymo adnodd ychwanegol sy’n ymroddedig i’r gwaith o ddod ag eiddo gwag yn ôl i 
ddefnydd buddiol. Yn dilyn proses recriwtio, penodwyd Swyddog newydd a bydd hyn yn caniatáu ailddechrau’r gwaith rhagweithiol gan yr SRS yn 2017/18.  Bydd hefyd yn 
ychwanegu at y gwaith a wneir o fewn Cyngor Caerdydd, trwy redeg cynllun benthyciad Tai i Gartrefi i wella cynnydd yn erbyn y dangosydd.

Mae’r mesur hwn yn rhoi arwydd o ba mor dda y mae busnes bwyd yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth hylendid bwyd.  Galluogodd y gwelliannau a wnaed i’r rhaglen 
arolygiadau o adeiladau risg is i’r gwasanaeth gynyddu nifer yr arolygiadau a gynhelir ar safle gradd D yn y Ddinas. Mae hyn yn cynrychioli 300 o fusnesau ychwanegol a 
arolygwyd o’i gymharu â’r llynedd.  Nid yw llawer o’r busnesau risg isel hyn wedi cael eu harolygu ers 3-5 mlynedd ac yn ystod yr amser hwn, mewn rhai achosion, canfuwyd 
bod safonau wedi dirywio, ac mae hyn wedi arwain at israddio sgoriau hylendid bwyd a chynnydd mewn categori risg.  Yn anochel, mae hyn wedi effeithio’n negyddol ar y nifer 
gyffredinol o safleoedd bwyd a gafodd eu graddio 3-5.  Wrth i’r SRS ymweld â safleoedd newydd, bydd y broses arolygu yn codi safonau ar gyfer y dyfodol.  Fodd bynnag, yn y 
pen draw, mae’r sgôr yn adlewyrchiad o berfformiad busnesau, ac nid yr SRS.  Dim ond os cyflawnir sgoriau risg penodedig ar gyfer glendid, materion strwythurol, a hyder wrth 
reoli’r busnes yr ystyrir bod adeiladau yn cydymffurfio’n fras.

Mae mesurau ychwanegol ar waith i wella perfformiad ymhellach yn y maes hwn. Mae’r Ymgyrch Caru Lle Rydych yn Byw yn cynnwys gweithrediadau glanhau trylwyr 
ychwanegol ar ben glanhau strydoedd arferol, yn ogystal â gweithio gyda grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr er mwyn i ni allu creu ymdeimlad o falchder yn y cymunedau yr 
ydym yn byw ynddynt.
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 Cyfeirnod

STS/006

THS/007

THS/012

WMT/004

WMT/009

Dangosyddion Llwyddiant

Achosion o dipio anghyfreithlon a 
gliriwyd o fewn 5 diwrnod gwaith

Oedolion 60+ oed sydd â cherdyn bws 
consesiynol

Prif ffyrdd (A) a ffyrdd nad ydynt yn brif 
ffyrdd (B) a ffyrdd nad ydynt yn brif 
ffyrdd/ dosbarthiadol (C) sydd mewn 
cyflwr gwael ar y cyfan

Gwastraff dinesig a gesglir gan 
awdurdodau lleol a anfonir i dirlenwi

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 
2015-16

97.91%

96.5%

5.2%

7.51%

58.17%

Targed
2016-17

90.0%

94.0%

7.0%

25.0%

60.0%

Allbwn
2016-17

98.35%

98.9%

6.1%

1.59%

58.12%

Cyfartaledd 
Cymru

95.37%

87.0%

10.7%

9.50%

63.81%

Cyrraedd y 
targed

Wedi cwrdd
â’r targed

Wedi cwrdd
â’r targed

Wedi cwrdd
â’r targed

Wedi cwrdd
â’r targed

Heb gwrdd
â’r targed

Tueddiad

Wedi gwella

Wedi gwella

Wedi dirywio

Wedi gwella

Wedi dirywio

Safle Caerdydd
(allan o 22 Awdurdod 

Lleol)

4

1

8

4

20

Yn 2016, roedd 61,843 o gardiau bws dros 60 oed yn cylchredeg yng Nghaerdydd, sef 17% o boblogaeth gyffredinol Caerdydd. Mae hyn yn gynnydd o 4% yn nifer y cardiau 
a ddosbarthwyd yn y flwyddyn flaenorol 2015, er y dylid nodi ein bod yn glanhau ein data bob 2 flynedd a chynhaliwyd y glanhau data diwethaf yn 2015. Hefyd cynyddodd 
poblogaeth gyffredinol Caerdydd 1% ers y flwyddyn flaenorol.

Yn 2016-17, defnyddiodd Caerdydd y darpariaethau ar gyfer rhaglennu ac adrodd Arolygon Sganiwr fel sy’n ofynnol gan y canllawiau cenedlaethol (100% o ffyrdd A a B i 
un cyfeiriad/ 50% o ffyrdd A a B i’r ddau gyfeiriad, 50% o ffyrdd C i un cyfeiriad neu 25% o ffyrdd C i’r ddau gyfeiriad) ynghyd â rhannau ad hoc o’r rhwydwaith ffyrdd, o’i 
gymharu â 2015-16, pan wnaed dyraniadau cyllideb a oedd yn ein galluogi i arolygu 100% o ffyrdd A, B a C i’r ddau gyfeiriad – h.y. yn ychwanegol at ofynion y canllawiau.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae’r tîm gorfodi wedi dod yn rhan o fodel cyflenwi newydd ar gyfer gwasanaethau cymdogaeth, ac fel y cyfryw, gwnaed nifer o welliannau i 
brosesau er mwyn symleiddio gweithrediadau ac adrodd yn fwy cywir a rhagweithiol ar ddigwyddiadau tipio anghyfreithlon, ac yn glir o fewn yr amserlenni a bennir; mae hyn, 
ynghyd â recriwtio staff newydd, wedi cynyddu gallu’r timau i gwrdd â thargedau penodol, ac i ragori arnynt.

Mae cyfleuster adfer ynni Prosiect Gwyrdd ar gyfer gwastraff gweddilliol yn cynnal perfformiad uchel. Mae deunyddiau cyfyngedig yn parhau i safleoedd tirlenwi o ffrydiau 
gwastraff eraill.

Mae strategaethau ailgylchu yn parhau i weithio i gynnal a gwella’r perfformiad ailgylchu.  Dylanwadodd effeithiau marchnadoedd byd-eang a thwf masnachol ar y sefyllfa 


