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Os ydych am ddarllen yr adroddiad yn llawn, ewch i’n gwefan www.caerdydd.gov.uk

Pob blwyddyn, mae Cyngor Caerdydd yn darparu oddeutu 700 o wasanaethau i dros 357,000 o breswylwyr mewn
151,000 o gartrefi. 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 tai o safon uchel, yn
ogystal â gofalu am blant mewn gofal.

Cyfanswm poblogaeth Caerdydd yw 361,468 o bobl ac erbyn 2034 mae disgwyl i boblogaeth Caerdydd gynyddu'n
ddramatig, pan fydd y ddinas yn gweld y cynnydd mwyaf  o ran ei phoblogaeth nag unrhyw brifddinas arall yn y DU.

Dywedodd 68% o ymatebwyr Arolwg Holi Caerdydd y Cyngor eu bod nhw’n fodlon ar y gwasanaethau y mae’r Cyngor
yn eu darparu, a nododd 73% o’r ymatebwyr bod gwasanaethau cyhoeddus yng Nghaerdydd yn dda, sy'n gynnydd ar
ganran 2015-16 (67.5%).

Roedd 60% o Ddangosyddion Perfformiad Cenedlaethol Caerdydd yn well na Chyfartaledd Cymru, gyda pherfformiad
Addysg yn sylweddol well na pherfformiad Cymru gyfan.

Yn ein Cynllun Corfforaethol 2016-18, gwnaeth y Cyngor osod 4 o Flaenoriaethau a 12 o Amcanion Gwella.
Mae crynodeb o berfformiad y Cyngor yn erbyn y 12 o’r Amcanion Gwella  isod:
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Yma fe ganolbwyntion ni ar 3 Amcan Gwelliant

• Mae pob ysgol yng Nghaerdydd yn ysgol dda
• Mae Plant sy'n Derbyn Gofal yng Nghaerdydd yn cyflawni

eu potensial
• Mae dysgwyr sy’n oedolion yn cyflawni eu llawn botensial

Addysg a sgiliau gwell i bawb 
Dyfarnwyd bod 72.22% o ysgolion Caerdydd yn ysgolion da neu  ragorol ym mlwyddyn
academaidd 2015-16, o’i gymharu â 52.38% ym mlwyddyn academaidd 2014-15. 

Mae nifer yr ysgolion yng Nghaerdydd sydd wedi'u categoreiddio yn 'Wyrdd' ac yn 'Felyn' yng
ngweithdrefn categoreiddio cenedlaethol Llywodraeth Cymru wedi cynyddu o 94 ysgol ym mis
Ionawr 2016 i 102 ym mis Ionawr 2017.

Roedd canran y disgyblion a gafodd 5 TGAU gradd A*- C yn 84.3% ym mlwyddyn academaidd
2015-16, ac mae'r canlyniad hwn yn unol â Chyfartaledd Cymru, sef 84%.

Gwnaeth cyfleoedd i blant sy’n derbyn gofal a phobl sy’n gadael gofal wella yn sgil y Cynllun
Hyfforddi i Blant sy’n Derbyn Gofal.  Gwnaeth 31 o bobl ddechrau ar leoliad hyfforddi yn ystod y
flwyddyn, a derbyniodd 7 o bobl ifanc brentisiaethau.

Roedd 58.5% o bobl sy’n gadael gofal dal mewn Addysg, Hyfforddiant neu Gyflogaeth 12 mis ar
ôl gadael gofal ac roedd 38.2% dal mewn Addysg, Hyfforddiant neu Gyflogaeth 24 mis ar ôl
gadael gofal.

Roedd 6408 o bobl wedi cofrestru â Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn 2016-17 o’i gymharu â
5825 y flwyddyn gynt. Mae graddfa lwyddiant dysgwyr wedi parhau i wella flwyddyn ar ôl
blwyddyn, o 47% yn unig yn 2010-11 i 94% yn 2015-16.

Gwnaeth Gwasanaeth i Mewn i Waith y Cyngor weithio gyda dros 100 o gyflogwyr i sicrhau
cyfweliadau gwarantedig a gwnaeth bron 1500 o ddefnyddwyr gwasanaeth i mewn i waith
gyflawni cymhwyster achrededig, sef graddfa basio o 94%.



Yma fe ganolbwyntion ni ar 3 Amcan Gwelliant

• Mae pobl sydd mewn perygl yng Nghaerdydd yn cael eu diogelu
• Mae pobl yng Nghaerdydd yn cael cynnig tai o safon 
• Mae pobl yng Nghaerdydd yn cael eu cefnogi i fyw’n annibynnol
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Cefnogi pobl sy’n agored i niwed
Cyflawnodd y Cyngor 2 sesiwn Cyfeillion Demensia, ac mae dros 7,000 o Gyfeillion Demensia
ledled Caerdydd a’r Fro. Yn 2016-17, gwnaeth y Gymdeithas Alzheimer gadarnhau bod Caerdydd
yn gweithio tuag at ddod yn ddinas sy’n ystyriol o ddemensia    i sicrhau bod pobl sydd â demensia
yn teimlo bod pobl yn eu deall , eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u bod nhw’n gallu cyfrannu at
eu cymunedau.

Yn ystod 2016-17, cyflawnwyd 329 o unedau tai fforddiadwy ychwanegol yng Nghaerdydd i
gynnig mynediad at fwy o dai fforddiadwy yn y Ddinas. 

Roedd y Cyngor yn dal i fod yn ymrwymedig i weithio gyda phartneriaid i leddfu effaith diwygio
lles, cafodd 681 o achwynwyr gymorth i hawlio neu gynnal eu hawl i gael y Credyd Cynhwysol,
ynghyd ag oddeutu 3,500 o geiswyr gwaith bob mis sy’n cael cefnogaeth gan y Tîm Cyngor i
Mewn i Waith.

Dangosodd yr arolwg boddhad tenantiaid blynyddol bod 77.9% o’r tenantiaid yn fodlon ar y
Cyngor fel landlord, sy’n welliant o’i gymharu â 75.1% y flwyddyn gynt.

Roedd Pwynt Cyswllt Cyntaf y Gwasanaethau Oedolion yn dal i ymateb i ymholiadau yn y
Gwasanaeth Byw'n Annibynnol ac roedd 88% o ddefnyddwyr gwasanaeth yn teimlo bod y
gwasanaeth wedi gwella eu hansawdd bywyd.

Roedd arolwg ansoddol Gwasanaethau Cymdeithasol y Cyngor yn nodi bod 80.7% o oedolion
ac 82.4% o blant yn fodlon ar y gofal a’r cymorth yr oeddent yn eu derbyn.



Yma fe ganolbwyntion ni ar 3 Amcan Gwelliant

• 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 o safon  
• Mae’r holl bobl ifanc yng Nghaerdydd yn symud yn llwyddiannus i

gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant
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Creu mwy o swyddi, a swyddi sy'n talu'n well
Yn ystod 2016-17, cafodd 1,290 o swyddi eu creu neu eu diogelu mewn busnesau yng
Nghaerdydd â chymorth y Cyngor. 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.

Yn ystod 2016-17, gwelwyd 24,700 o ymwelwyr dros nos ychwanegol yng Nghaerdydd, a
gwnaeth nifer yr ymwelwyr i ganol y ddinas gynyddu dros 3 miliwn.

Cafodd 11 o barciau a mannau gwyrdd Caerdydd a gynhelir gan y Cyngor farc ansawdd
rhyngwladol Cadwch Gymru'n Daclus – statws y Faner Werdd. 

Yn 2016-17, gwnaethpwyd 44.9% o deithiau i’r gwaith trwy ddulliau cynaliadwy, sy’n welliant
o’i gymharu â 43.9% yn y flwyddyn flaenorol.

Yn y flwyddyn academaidd 2015-16, gwnaeth 97% o ddisgyblion ym mlwyddyn 11 yng
Nghaerdydd bontio’n gadarnhaol i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant, o'i gymharu â 91.2%
o ddisgyblion yn y flwyddyn academaidd 2010-11. Ymhellach i hyn, gwnaeth 99% o bobl ifanc
yn ysgolion Caerdydd lwyddo i gael cymhwyster cydnabyddedig erbyn diwedd blwyddyn 11.

Mewn partneriaeth â Choleg Caerdydd a’r Fro, lansiwyd rhaglen prentisiaethau iau newydd i
gynnig dysgu llawn amser yn ymwneud â gyrfaoedd, mae’r rhaglen ymysg y cyntaf o’i fath yng
Nghymru ac yn cynnig 6 o lwybrau galwedigaethol yn unol â sectorau â blaenoriaeth
economaidd allweddol.
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Yma fe ganolbwyntion ni ar 3 Amcan Gwelliant

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

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

• Cyngor Dinas Caerdydd yn defnyddio llai o adeiladau, ond o safon
uwch
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Gweithio gyda’n gilydd i drawsnewid gwasanaethau 
Yn ystod 2016-17, parhaodd y Cyngor i fwrw ymlaen â’r gwaith o lunio dulliau newydd o ddarparu
ei wasanaethau, ac mae canlyniadau arolwg blynyddol Holi Caerdydd yn dangos bod 80.1% o
ymatebwyr o blaid y Cyngor yn ystyried dulliau newydd o weithio gyda sefydliadau partner i wella
gwasanaethau.

Rhoddodd ganlyniadau Arolwg Cenedlaethol Cymru Gaerdydd yn y 3ydd safle o ran
gwasanaethau o safon. Roedd 45.9% o ymatebwyr arolwg Holi Caerdydd yn cytuno bod y Cyngor
yn darparu gwasanaethau sy’n cynnig gwerth am arian, tueddiad sy'n gwella gyda 36.6% yn
2014 a 35.2% yn 2015.

Yn ystod 2016-17, sicrhaodd y Cyngor ostyngiad o 7.9% yn ei Ardal Fewnol Gros a gostyngiad o
9.2% yn y costau o redeg adeiladau'r Cyngor oedd yn cael eu defnyddio.

Cwblhawyd 15 o Drosglwyddiadau Asedau Cymunedol, gan gynnwys canolfan gymunedol Maes-
y-Coed, Canolfan Chwarae Llanedern ac Insole Court.

Agorodd y Cyngor 3 o hybiau cymunedol newydd, sy’n golygu bod 11 ledled y ddinas bellach. Yn
gyffredinol, gwnaeth 99% o ymwelwyr i hybiau yn 2016-17 adrodd eu bod nhw'n fodlon ar eu
hymweliad.

Cychwynnwyd partneriaeth â Greenwich Leisure Limited (GLL) yn ystod 2016-17 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. 


