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Ein Blaenoriaethau:

Helpu pobl sy’n 
agored i niwed  

     

Cyngor Cydweithredol: Gwireddu’r weledigaeth

Gwerthoedd Cydweithredol: Ni yw Caerdydd 

    

I wneud hyn rhaid cyflawni 7 canlyniad a rennir

Mae pobl yng Nghaerdydd yn ddiogel ac yn teimlo’n ddiogel Mae pobl yn cyflawni eu llawn botensial 
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     Byddwn yn gyngor cydweithredol, wedi’i 
gysylltu â dinasyddion a 
chymunedau Caerdydd

   Bydd Caerdydd yn brifddinas â chysylltiadau 
rhyngwladol, gan ddangos y gorau o Gymru i’r 
byd a denu goreuon y byd i Gymru 

Mae gan Gaerdydd economi ffyniannus Mae Caerdydd yn deg, yn gyfiawn ac yn gynhwysol

Mae pobl yng Nghaerdydd yn iach Mae Caerdydd yn lle glân a chynaliadwy

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

Rydym yn agored ac yn onest 
am y dewisiadau anodd a 

wynebwn, gan alluogi pobl i 
roi eu barn ar beth sy’n 
bwysig iddyn nhw a’u 

cymunedau

Gweithiwn gyda’n 
cymunedau a’n partneriaid 
ledled y ddinas i gyflawni’r 
canlyniadau gorau i bobl 

Caerdydd.

Rydym yn hyrwyddo tegwch, 
gan gydnabod gyda llai o 
adnoddau fod angen i ni 

flaenoriaethu gwasanaethau 
i’r bobl sydd eu hangen 

fwyaf.

Addysg a sgiliau i 
bawb o bob oedran

Datblygiad 
economaidd 

cynaliadwy fel modd 
i sicrhau twf a 

swyddi

Gweithio gyda 
phobl a 

phartneriaid i 
gynllunio a darparu 

gwasanaethau

Ein Gweledigaeth ar gyfer Caerdydd



4

Caerdydd yn 'drydydd’ o blith prifddinasoedd gorau Ewrop 

Mae Caerdydd wedi codi i’r trydydd safle o blith prifddinasoedd gorau Ewrop i fyw ynddyn nhw yn ôl
arolwg Ewropeaidd newydd a holodd farn 2,000 o drigolion Caerdydd. Dringodd Caerdydd o’r chweched
safle i fod yn gydradd drydydd gyda Copenhagen a Stockholm. Casglodd The Quality of Life in European
Cities farn trigolion aelodau’r UE, gan ganolbwyntio ar ansawdd bywyd a lefelau o foddhad gyda
gwahanol agweddau ar fyw mewn dinas, gan gynnwys:

•      Cyfleoedd Cyflogaeth
•      Trafnidiaeth Gyhoeddus
•      Addysg
•      Iechyd
•      Gweithgareddau diwylliannol 
•      Cyfleusterau chwaraeon
•      Siopa
•      Prisiau tai
•      Ansawdd aer
•      Gofod cyhoeddus
•      Diogelwch
•      Gofod gwyrdd
•      Glendid

“Mae’n hyfryd gweld Caerdydd yn codi yn y rhestr i sefyll ysgwydd wrth ysgwydd gyda dinasoedd
Ewropeaidd o safon fel Stockholm a Copenhagen. Gweledigaeth ein Cyngor yw gwneud Caerdydd
y Brifddinas Orau i Fyw Ynddi yn Ewrop, felly mae hyn yn galonogol tu hwnt ac yn rhywbeth y
gallwn oll fod yn falch ohono”.
- Y Cyng. Phil Bale, Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd 

*Ffynhonell Adroddiad ITV 8 Chwefror 2016 
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Cyflwyniad
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Croeso i Adroddiad Gwella 2015/16

Hon yw'r ddogfen statudol rydyn ni'n ei chyhoeddi bob blwyddyn i ddangos y gwelliannau y mae'r Cyngor
wedi'u gwneud i wasanaethau yn ystod y flwyddyn ariannol flaenorol a'r cynnydd sydd wedi'i wneud tuag at
gyflawni ein Hamcanion Gwella. 

Nod yr Adroddiad Gwella hwn yw cyflawni ein rhwymedigaeth statudol ar gyfer blwyddyn ariannol 2015/16.
Mae’n adolygiad o’n perfformiad, gan ddefnyddio tystiolaeth sy’n dangos bod ein Hamcanion Gwella yn cael
eu cyflawni ac effaith ein holl waith da. Rydyn ni’n cydbwyso hyn drwy asesu unrhyw feysydd sydd wedi dangos
cynnydd araf ac sydd heb arwain at y lefelau o berfformiad yr anelwyd atynt. 

Mae gwybodaeth fanylach am gynlluniau cyfredol ac arfaethedig o ran cyfraniad y Cyngor at wasanaethau
cyhoeddus yng Nghaerdydd wedi'i chynnwys mewn nifer o ddogfennau allweddol, gan gynnwys:-

•      Cynllun Corfforaethol  
•      Strategaeth Partneriaeth Integredig Beth sy'n Bwysig 
•      Cynlluniau Cyflawni Cyfarwyddiaethau 
•      Asesiadau Swyddfa Archwilio Cymru dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 
•      Cytundeb Canlyniadau’r Cyngor gyda Llywodraeth Cymru

Mae’r Adroddiad Gwella hwn ar gael yn Gymraeg a Saesneg ar-lein yn www.caerdydd.gov.uk ac wedi’i argraffu
yn llyfrgelloedd y Cyngor.

Mae copïau ar gael mewn Braille ar gais.

Mae croeso i chi roi adborth ar gynnwys a steil yr Adroddiad Gwella hwn.  Anfonwch eich sylwadau at y Pennaeth
Perfformiad a Phartneriaethau, Cyngor Dinas Caerdydd, Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd CF10 4UW
neu e-bostiwch gwellaagwybodaeth@caerdydd.gov.uk
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Yr Amcanion Gwella



Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 yn ei gwneud yn ofynnol i ni gyhoeddi ein Hamcanion Gwella a sut
rydyn ni'n bwriadu eu cyflawni.  Nododd Archwilydd Cyffredinol Cymru, mewn asesiadau blaenorol o sut rydyn
ni’n gwneud hyn, fod angen i’r Cyngor ganolbwyntio mwy ar ein blaenoriaethau allweddol a chyflawni’r rhain. I
gydnabod hyn, nododd ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2015-2017 y 4 blaenoriaeth ganlynol:-

•      Addysg a Sgiliau i bawb o bob oedran
•      Cynorthwyo pobl mewn sefyllfaoedd bregus
•      Datblygiad economaidd cynaliadwy fel sbardun i dwf a swyddi
•      Gweithio gyda phobl a phartneriaid i ddylunio, cyflawni a gwella gwasanaethau

Mae Cynllun Corfforaethol 2015/17 y Cyngor yn canolbwyntio ar yr hyn y bydd y Cyngor yn ei wneud i gyflawni’r
4 blaenoriaeth, ac mewn tro maent wedi ein helpu i lunio ein Hamcanion Gwella ar gyfer 2015/16.

Mae ein Hamcanion Gwella yn canolbwyntio ar:-

•      Mae pob ysgol yng Nghaerdydd yn ysgol dda lle mae  dysgwyr yn cyflawni ac mae Plant sy'n Derbyn Gofal
yng Nghaerdydd yn cyrraedd eu potensial

•      Mae dysgwyr sy’n oedolion yn cyflawni eu potensial
•      Diogelir pobl mewn perygl yng Nghaerdydd
•      Mae gan bobl yng Nghaerdydd fynediad i dai o safon
•      Mae pobl yng Nghaerdydd yn cael cymorth i fyw’n annibynnol
•      Mae gan Gaerdydd fwy o gyfleoedd cyflogaeth a swyddi o safon well
•      Mae gan Gaerdydd amgylchedd dinesig o safon uchel sy’n cynnwys mannau cyhoeddus deniadol a

seilwaith trafnidiaeth ategol da
•      Mae cymunedau a phartneriaid yn rhan o’r gwaith o ddylunio, cyflawni a gwella gwasanaethau pwysig
•      Mae gan Gyngor Dinas Caerdydd drefniadau llywodraethu effeithiol ac mae’n gwella perfformiad mewn

meysydd allweddol
•      Mae gan Gyngor Dinas Caerdydd lai o adeiladau ond rhai gwell

8
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Amcan Gwella ES AG ArG T C E A Cw

Mae pob ysgol yng Nghaerdydd yn ysgol
dda lle mae dysgwyr yn cyflawni 3 3 3 3 3 3 3 3

Mae Plant sy'n Derbyn Gofal yng 
Nghaerdydd yn cyflawni eu potensial 3 3 3 3 3 3 3 3

Mae dysgwyr sy’n oedolion yn cyflawni
eu potensial 3 3 3 3 3 3 3 3

Diogelir pobl mewn perygl yng Nghaerdydd 3 3 3 3 3 3

Mae gan bobl yng Nghaerdydd fynediad 
i dai o safon 3 3 3 3 3 3 3 3

Mae pobl yng Nghaerdydd yn cael
cymorth i fyw’n annibynnol 3 3 3 3 3 3 3 3

Mae gan Gaerdydd fwy o gyfleoedd
cyflogaeth a swyddi o safon well 3 3 3 3 3 3 3 3

Mae gan Gaerdydd amgylchedd dinesig o
safon uchel sy’n cynnwys mannau
cyhoeddus deniadol a seilwaith trafnidiaeth 3 3 3 3 3 3 3 3

ategol da

Mae cymunedau a phartneriaid yn rhan
o’r gwaith o ddylunio, cyflawni a gwella 3 3 3 3 3 3 3 3

gwasanaethau pwysig

Mae gan Gyngor Dinas Caerdydd
drefniadau llywodraethu effeithiol ac
mae’n gwella perfformiad mewn meysydd 3 3 3 3 3 3 3

allweddol

Wrth osod ein Hamcanion Gwella, cynhaliwyd ymarfer i sicrhau eu bod yn cyfrannu at y saith agwedd ar welliant:
Effeithiolrwydd Strategol (ES), Ansawdd Gwasanaeth (AG), Argaeledd Gwasanaeth (ArG), Tegwch (T), Cynaliad-
wyedd (C), Effeithlonrwydd (E) ac Arloesedd (A) a natur Gydweithredol (Cw) y gwaith sydd ei angen i gyflawni
pob un fel y nodir ym Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009. Mae canlyniad yr ymarfer hwn yn y tabl canlynol:-
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Cost ein Gwasanaethau 
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Ein Cyllideb Refeniw 
Mae crynodeb o’n perfformiad ariannol ar gyfer 2015-16 yn ein Datganiad Cyfrifon.  
Arweiniodd ein sefyllfa o ran alldro at danwariant yn erbyn ein cyllideb refeniw o £1.696 miliwn. Bu gorwariant o
£4.635 miliwn mewn cysylltiad â chyllidebau cyfarwyddiaeth.
Fodd bynnag, cafodd hyn fwy na'i osod yn erbyn symiau corfforaethol, gan gynnwys swm cyffredinol wrth gefn
o £4.000 miliwn, incwm Treth Gyngor ychwanegol (£1.429 miliwn) a Grant Cytundeb Canlyniadau (£0.862
miliwn). 

Fel rhan o'r sefyllfa alldro gyffredinol hon, roedd yn bosibl gwneud nifer o gyfraniadau at gronfeydd penodol
wedi'u clustnodi, i'w defnyddio mewn cysylltiad â mentrau a phwysau o ran cost yn y dyfodol.
Cafodd y gwarged terfynol o £1.696 miliwn ei drosglwyddo i Weddill Cronfa’r Cyngor, gan gynyddu’r gweddill i
£15.255 miliwn a gwydnwch ariannol y Cyngor yn y broses. 

Wrth i ni ddarparu ein gwasanaethau o ddydd i ddydd, aethom i gostau yn ystod 2015-16 yn y meysydd canlynol: 
Costau cyflogeion - £388 miliwn,  
Costau rhedeg - £559 miliwn
Costau cyllido cyfalaf - £48 miliwn. 

Er mwyn ariannu’r costau hyn, derbyniom: 
£139 o ffioedd, taliadau ac incwm arall 
£144 miliwn o’r Dreth Gyngor a 
£714 miliwn o grantiau’r llywodraeth 

Ein Cyllideb Cyfalaf
Yn ogystal â’n gwariant refeniw a amlinellir uchod, gwariom £289.3 miliwn ar ein rhaglen cyfalaf yn ystod
2015/16.  Mae hyn yn cymharu ag £82.5 miliwn yn 2014/15. 
O fewn y ffigwr gwariant 2015/16 ceir cost unwaith ac am byth o £187.392 miliwn mewn perthynas â'r Cyngor
yn gadael y System Cymhorthdal ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai.
Yn ogystal, roedd ein rhaglen gwariant cyfalaf yn cynnwys gwariant ar adeiladwaith anheddau, cynlluniau
effeithlonrwydd ynni, Ysgolion yr 21ain Ganrif, datblygu Hybiau cymunedol, gwelliannau i'r seilwaith
trafnidiaeth, ailwampio canolfannau hamdden, band eang cyflym iawn, cynlluniau cynhyrchu ynni a mentrau
lleihau gwastraff. 

Mae’r projectau sylweddol a gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn yn cynnwys: 
- gadael y System Cymhorthdal ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai 
- cwblhau’r Ysgol Gynradd Pontprennau newydd, 
- ailwampio Canolfan Hamdden y Dwyrain,
- cwblhau hyb a phwll newydd y STAR,
- cyfleuster trydan dŵr Cored Radur,
- gwaith ar dir cyhoeddus a gwaith dros dro i alluogi cau gorsaf fysus Caerdydd. 



Mae ffynonellau cyllid ein gwariant cyfalaf yn 2015/16 yn cynnwys: 
£8.4 miliwn o fenthyciadau a gymeradwyir gan y Llywodraeth, 
£48.7 miliwn o fenthyca darbodus,  
£33.0 miliwn o grantiau penodol a chyfraniadau eraill a dderbyniwyd, 
£6.0 miliwn mewn cyfraniadau o’r refeniw, a  
£5.9 miliwn o dderbyniadau cyfalaf 

Y derbyniadau cyfalaf mwyaf sylweddol a dderbyniom yn 2015/16 oedd: 
- y rhandaliad cyntaf mewn perthynas â safle’r orsaf fysus ganolog gynt - £2.0 miliwn, 
- tir ger Neuadd y Sir - £2.4 miliwn
- gwerthu buddsoddiad y Cyngor yng nghyd-fenter Medicentre  - £1.3 miliwn
- gwerthu anheddau’r Cyngor - £1.7 miliwn

Caiff derbyniadau cyfalaf na chânt eu defnyddio i dalu am wariant cyfalaf neu i ad-dalu dyledion eu dwyn
ymlaen i dalu am ymrwymiadau gwariant cyfalaf yn y dyfodol.
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Ein Gweithgarwch Cydweithredol 
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Yn ogystal â gweithio gyda gwasanaethau cyhoeddus yng Nghaerdydd i gynllunio a darparu gwasanaethau
mwy effeithiol ar draws y Ddinas, rydym wedi parhau i weithio gydag awdurdodau a sefydliadau lleol eraill er
mwyn sefydlu gwasanaethau cydweithredol a rennir. 

Rydym yn defnyddio’r ffordd hon o weithio fel ffordd o wella gwasanaethau ar gyfer dinasyddion a
chymunedau, gan leihau ein costau a gwneud y mwyaf o’n hadnoddau sydd ar gael. 

Derbyniwyd manylion rhai o’n gweithgareddau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf gan gyfarfodydd ar y cyd ac
agendâu a gellir cael mynediad at gofnodion y cyfarfodydd hyn drwy ein gwefan;

Cydbwyllgor Prosiect Gwyrdd: Mae Prosiect Gwyrdd yn bartneriaeth rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili,
Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd, Cyngor Sir Fynwy, Cyngor Casnewydd a Chyngor Bro Morgannwg.  Mae
gwastraff dinesig cyfunedig y pum awdurdod yn 40% o gyfanswm gwastraff dinesig Cymru. Mae Prosiect
Gwyrdd wedi ymrwymo i chwilio am yr ateb amgylcheddol, cost-effeithiol ac ymarferol gorau ar gyfer gwastraff
ar ôl gwneud y mwyaf o ailgylchu a chompostio ym mhob ardal.

Mae’r holl awdurdodau wedi ymrwymo i ailgylchu a chompostio a bwrw’r targedau heriol o’n blaenau. Mae
Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi amlinellu cyfradd ailgylchu a chompostio o 70% erbyn 2025 ac mae pob
awdurdod yn ymdrechu i fwrw’r targed hwn.

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir: Mae’r Gwasanaeth Rheoliadol a Rennir yn bartneriaeth
rhwng Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg. Caiff y bartneriaeth ei
llywodraethu gan Gydbwyllgor, a gynrychiolir yn gyfartal gan Aelodau’r Cabinet a Chadeiryddion y Pwyllgor
Diogelu'r Cyhoedd o bob Cyngor.  Nod y bartneriaeth yw darparu gwasanaethau mwy effeithlon, cost effeithiol,
sy’n cynyddu gwydnwch Safonau Masnach, Iechyd yr Amgylchedd a Thrwyddedu ledled y rhanbarth.

Cydbwyllgor Archifau Morgannwg: Caiff Archifau Morgannwg ei weinyddu gan Gydbwyllgor Archifau
Morgannwg (GAJC), sef Pwyllgor o Gynghorwyr ac Aelodau Cyfetholedig sy’n cyfarfod pedair gwaith y flwyddyn.
Cylch gorchwyl y  Pwyllgor yw datblygu a rhedeg gwasanaeth archifau ar y cyd ar gyfer y chwe awdurdod lleol
sef Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg. 

Gwasanaeth Mabwysiadu y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd:  Mae’r gwasanaeth mabwysiadu rhanbarthol
hwn yn dod â gwasanaethau mabwysiadu Cyngor Bro Morgannwg, Cyngor Dinas Caerdydd, Cyngor Bwrdeistref
Sirol Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf ynghyd. Mae datblygiad y gwasanaeth mabwysiadu cydweithredol
hwn yn unigryw i Gymru ac yn ffurfio rhan allweddol o weithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles
(Cymru) 2014. 
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Ein Cytundeb Canlyniadau



Sefydlwyd Cytundeb Canlyniadau tair blynedd gyda Llywodraeth Cymru i gyflawni a dangos gwelliant mewn
nifer o wasanaethau allweddol. Mae hwn wedi’i alinio â Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru,
blaenoriaethau allweddol y Cyngor ac Amcanion Gwella, ac mae’n canolbwyntio ar:-

•      Gefnogi'r economi a busnes
•      Gwella ansawdd tai
•      Sicrhau bod pobl yn cael yr help sydd ei angen arnynt i fyw bywydau llawn
•      Gwella cyrhaeddiad yn yr ysgol
•      Gwella sgiliau pobl ifanc a theuluoedd

O 31 Mawrth 2016 daeth ein Cytundeb Canlyniadau â LlC i ben ac nid oes gan y Gweinidog Llywodraeth Leol
unrhyw gynlluniau i bennu rownd newydd o Gytundebau Canlyniadau. 
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Dangosyddion Perfformiad Strategol Ein
Cenedlaethol a Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus
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Mae hefyd yn ofynnol dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) i ni asesu ein perfformiad yn erbyn data y Dangosydd
Strategol Cenedlaethol (DSC) a’r Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus (MAC).  Gosodir y rhain gan Lywodraeth
Cymru.  Mae'r dangosyddion a’r mesurau hyn wedi’u cynnwys yn yr Adroddiad Gwella hwn pan ydynt yn
berthnasol i'n cynnydd yn erbyn ein Hamcanion Gwella.  Mae ein perfformiad yn erbyn data y DSC a’r MAC
wedi’i ddangos yn yr adran ‘Sut Rydym yn Bodloni’r Gofynion’.

Rydym yn falch o ddweud i ni wella neu gynnal ein perfformiad yn 2015-16 yn 70% o’n Dangosyddion
Cenedlaethol o’i gymharu â 47.7% yn 2014-15. Mae ein perfformiad yn 2015-16 yn fwy na gwelliant Cymru
gyfan sef 65%. Mae’r graff isod yn dangos mai ni yw'r trydydd Awdurdod Lleol sydd wedi gwella’r gorau yng
Nghymru. 

Lle bod ein perfformiad wedi gostwng, rydym yn gweithio i ddeall y rhesymau dros hyn fel y gallwn geisio gwella,
os yn bosibl, yn ystod y flwyddyn gyfredol.

!!!!!!!!!!!!!!!
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Gwella Parhaus yng Nghaerdydd



Yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, mae dyletswydd arnom i wella’r gwasanaethau rydym yn eu
cynnig.  Gan adeiladu ar Asesiad Corfforaethol 2014, derbyniodd y Cyngor archwiliad dilynol yn rhan o'r Asesiad
Corfforaethol gan Swyddfa Archwilio Cymru ym mis Hydref 2015. Penderfynodd Swyddfa Archwilio Cymru fod
gan y Cyngor ‘drefniadau gwell mewn lle i gefnogi gwella’.  Yn rhan o’r archwiliad dilynol hwn, derbyniom un
argymhelliad statudol gan Swyddfa Archwilio Cymru; '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 ymhen y 12 mis nesaf’. Mewn
ymateb i hwn, paratoesom ni Ddatganiad Gweithredu i fynd i’r afael â’r cynigion i wella a nodwyd gan Swyddfa
Archwilio Cymru, a rhoesom raglen reoli perfformiad ar waith i alluogi: 

•      Rheoli perfformiad sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau 
•      Diwylliant o gyfrifoldeb
•      Edau aur cryf yn cysylltu rheoli perfformiad ar bob lefel yn y sefydliad ac â pherfformiad ehangach yn y

ddinas
•      Diwylliant o reoli perfformiad yn rhagweithiol

Bydd y rhaglen hon yn adeiladu ar drefniadau rheoli perfformiad a Fframwaith Rheoli Perfformiad presennol y
Cyngor sy'n sicrhau ein bod ni'n cyflawni ein rhwymedigaethau statudol.  Nod y Fframwaith yw cefnogi'r gwaith
o gynnig gwasanaethau i'n dinasyddion yn erbyn cefndir o heriau ariannol sy’n cynyddu.  Mae’r Fframwaith
hefyd yn ein galluogi i ddatblygu diwylliant perfformiad lle bo dadleuon agored a gonest am faterion
perfformiad yn beth arferol ac wedi’u defnyddio i sbarduno gwelliant.  Mae ein Fframwaith ar sail y canlynol:

•      Cynllunio corfforaethol i nodi blaenoriaethau tymor hir y Cyngor, gydag Amcanion a Rhwymedigaethau
Gwella wedi’u nodi i’n galluogi i ymarfer ein dyletswydd gyffredinol i “wneud trefniadau i sicrhau gwelliant
parhaus”

•      Cynlluniau Cyflawni sy’n GAMPUS ac sy’n cynnwys blaenoriaethau pob un o’n Cyfarwyddiaethau sy’n
cyfrannu at Amcanion Gwella cyffredinol y Cyngor

•      Cylchau monitro ac adrodd wedi'u halinio ar gyfer gwybodaeth am berfformiad ariannol a gwasanaethau i
alluogi'r Cyngor i weld ei sefyllfa berfformiad gyffredinol yn well.

•      Sesiynau Her Perfformiad yn yr Uwch Dîm Rheoli bob mis
•      Cyfarfodydd Her Perfformiad y Cabinet a’r Uwch Dîm Rheoli ar y cyd
•      Craffu ar wybodaeth perfformiad cyn i’r Cabinet ei ystyried yn ffurfiol
•      Fforwm Heriau sy’n dod ag uwch Aelodau a swyddogion yn ogystal â chymorth cyfoedion allanol ynghyd i

brofi a herio cynnydd y Cyngor yn erbyn ei daith gwelliant 
•      Rhaglen gynnwys staff helaeth i godi ymwybyddiaeth o’r daith welliant ac o’u rhan ynddi.
•      Proses Adolygu a Datblygu Perfformiad Personol i gofnodi cyfraniadau cyflogeion unigol at Gynlluniau

Cyflawni’r Gyfarwyddiaeth a’r Cynllun Corfforaethol
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Ymgysylltu â Dinasyddion - 
Sgwrs Caerdydd



Mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, Heddlu De Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub
De Cymru, sefydlom Sgwrs Caerdydd fel sgwrs 3 blynedd gyda’n dinasyddion am gynllunio, blaenoriaethu a
chynnig gwasanaethau cyhoeddus yng Nghaerdydd. Sefydlwyd Sgwrs Caerdydd er mwyn i’r Cyngor allu
ymgysylltu â chymunedau a gwrando ar syniadau a safbwyntiau ar weithrediad gwasanaethau'r Cyngor yn y
dyfodol, fel y gallwn ymateb yn effeithiol i gyllidebau llai tra'n parhau i gynnig gwasanaethau o safon uchel.

Mae ein rhaglen Ymgysylltu â Dinasyddion, ynghyd â'r Ymgynghoriad ar y Gyllideb, wedi helpu i lywio Cynllun
Corfforaethol 2015-17, gan ein galluogi i sicrhau bod gwasanaethau'n ymateb i anghenion lleol. Yng ngham
cyntaf Sgwrs Caerdydd, cynhaliom 37 o ddigwyddiadau Ymgysylltu â Dinasyddion, yn cwmpasu pob ardal
Partneriaeth Cymdogaeth. Mae’r tabl isod yn dangos sut mae’r Cyngor wedi ymateb i rywfaint o’r adborth a’r
themâu a ddaeth i’r amlwg. 
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Adborth o Sgwrs Caerdydd

Pa wasanaethau sy’n flaenoriaeth i
chi a’ch teulu?
Gwasanaethau Iechyd
Addysg a Sgiliau
Cadw Plant yn Ddiogel

Pa wasanaethau mae eich teulu’n eu
defnyddio?
Parciau a Mannau Gwyrdd
Chwaraeon, Hamdden a Diwylliant
Teithio yn y Ddinas
Llyfrgelloedd, Canolfannau Cymunedol a
Hybiau

Adborth o Sgwrs Caerdydd

Beth sydd bwysicaf i chi mewn
gwasanaethau?
Pwyslais cryf ar safon gwasanaethau yn
hytrach na ffactorau eraill fel cost,
agosrwydd gwasanaethau at gartrefi a
phwy sy’n darparu’r gwasanaeth.

Ymateb i Leisiau yn y Gymuned

Mae Addysg a Chefnogi Pobl sy’n Agored i Niwed yn
flaenoriaethau amlwg i’r Cynllun Corfforaethol. Mae
amcanion penodol ynghylch integreiddio iechyd a gofal
cymdeithasol a hyrwyddo byw’n annibynnol yn effeithio
ar iechyd ac ansawdd bywyd.

Mae’r flaenoriaeth Datblygu Economaidd Cynaliadwy’n
cynnwys nifer o amcanion i wella trafnidiaeth yn y ddinas.
Mae gan 4edd flaenoriaeth y Cynllun Corfforaethol
(Gweithio gyda phobl a phartneriaid i ddylunio, darparu a
gwella gwasanaethau) amcanion penodol ar sicrhau
darpariaeth hirdymor gynaliadwy o wasanaethau
gwerthfawr ond anstatudol, fel diwylliant a chanolfannau
hamdden, llyfrgelloedd a gwasanaethau cymunedol.

Ymateb i Leisiau yn y Gymuned

Rydyn ni wedi mynd i’r afael â hyn yn ein blaenoriaeth
yn y Cynllun Corfforaethol sy’n canolbwyntio ar weithio
gyda phobl a phartneriaid i ddylunio, darparu a gwella
gwasanaethau. Sefydlwyd Rhaglen Datblygu Sefydliadol
tair blynedd i sicrhau y gall gwasanaethau’r Cyngor
newid i ateb heriau twf a llymder.
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•      Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol – Ers diwedd Mehefin 2014 rydyn ni wedi defnyddio’r
cyfryngau cymdeithasol i godi ymwybyddiaeth o raglen Sgwrs Caerdydd. Sefydlwyd cyfrifon Facebook
a Twitter ar gyfer Sgwrs Caerdydd gyda diweddariadau dyddiol yn nodi’r heriau y mae gwasanaethau
cyhoeddus yn eu hwynebu yn y ddinas, diweddariadau ar sut a lle y gall y cyhoedd gymryd rhan yn y
drafodaeth, ac adborth ar ddigwyddiadau sydd wedi’u cynnal hyd yma. Mae 419 o bobl wedi hoffi
Sgwrs Caerdydd ar Facebook ac mae 1,386 o bobl yn ei dilyn ar Twitter. Ceir gwybodaeth am Sgwrs
Caerdydd ar-lein yn www.sgwrscaerdydd.co.uk 

•      Ymgynghoriad Ar-lein – Gwnaethom addasu ein gweithgareddau ymgysylltu i fformat electronig
a'u rhoi ar gael yn ddwyieithog ar-lein. 

•      Lleoliadau Cymunedol – Rhoddwyd cardiau post a blychau post mewn hybiau, llyfrgelloedd a
chanolfannau hamdden ym mhob rhan o'r ddinas, sy'n gwahodd dinasyddion i ddweud eu dweud ar
y gwasanaethau sydd bwysicaf iddyn nhw a'u teulu. 

•      Arolwg Holi Caerdydd – Cafwyd cyfanswm o 4,431 o ymatebion i arolwg blynyddol Holi Caerdydd,
sy’n rhoi cyfle i’r cyhoedd fynegi barn ynghylch amrywiaeth eang o wasanaethau’r Cyngor. 

Mae Sgwrs Caerdydd wedi arwain at nifer o Ddeilliannau Dysgu a chroesawodd ein dinasyddion y cyfle i
gymryd rhan mewn sgwrs. 
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Datblygu Sefydliadol
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Ym mis Mai 2014, sefydlodd y Cabinet Raglen Datblygu Sefydliadol (RhDS) a ddyluniwyd i aildrefnu'r
Cyngor mewn ymateb i ystod o heriau beirniadol, gan gynnwys gwaethygiad yn sefyllfa ariannol y
Cyngor, pwysau galw ar wasanaethau, a pherfformiad annigonol nifer o’r gwasanaethau statudol.

Daeth y RhDS â phrojectau newid allweddol ynghyd a fydd yn helpu i gynnig gwasanaethau cyngor mwy
effeithlon a gwella canlyniadau perfformiad. Adlewyrchodd maint a graddfa’r rhaglen yr angen llwyr i’r
Cyngor barhau i symud yn gyflym at fodelau newydd er mwyn cynnig gwasanaethau sy’n galluogi rheoli
galw cyfredol ac yn y dyfodol yn effeithiol gydag adnoddau wedi’u lleihau’n enfawr. Trwy wneud hyn,
ceisiodd fynd i’r adael â materion a nodwyd yn yr Adolygiad Cymheiriaid Corfforaethol gan Gymdeithas
Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) a rhagwelodd llawer o arsylwadau Asesiad Corfforaethol Swyddfa
Archwilio Cymru. 

O ganlyniad i hyn, gwnaeth adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru o fis Medi 2014 un cynnig ar gyfer
gwella:

“Mae’r Cyngor yn sicrhau bod ei Gynllun Datblygu Sefydliadol yn cael ei roi ar waith er mwyn datrys y
materion amrywiol a nodir yn yr asesiad hwn”.

Ym mis Gorffennaf 2015, cafodd RhDS y Cyngor ei ail-gyfeiriadu i ganolbwyntio ar nifer llai o
flaenoriaethau, ac i sicrhau bod y Cyngor yn parhau i symud at ffyrdd newydd o weithio. Fe’i cynlluniwyd
hefyd fel elfen ganolog o’r ymgyrch i gynnwys staff “Gwneud Gwahaniaeth” i sicrhau bod staff yn cymryd
awenau'r ymgyrch i wella'r sefydliad. 

Cyhoeddodd Swyddfa Archwilio Cymru ei Hadroddiad Gwaith Dilynol ar yr Asesiad Corfforaethol ar 26
Chwefror. Penderfynodd yr adroddiad y canlynol:

“Mae’r Cyngor wedi rhoi trefniadau gwell ar waith i gefnogi gwelliant ac i fynd i’r afael â phroblemau
hirsefydlog, ond mae bellach ar bwynt allweddol yn y broses o’u hymgorffori os yw am gyflawni newid
sylweddol o ran sicrhau canlyniadau gwell”

Mae gwaith datblygu sefydliadol wedi canolbwyntio ar fynd i’r afael â materion sylfaenol: er enghraifft,
gosod cyfeiriad strategol y Cyngor am y tair blynedd nesaf; gwella'r gwaith o lywodraethu’r sefydliad;
aildrefnu gwasanaethau’r cyngor i adlewyrchu pwysau ariannol a galw difrifol; rhoi mecanweithiau
cyflawni amgen yn glir ar agenda’r Cyngor; datblygu a gweithredu strategaethau ar gyfer galluogwyr
corfforaethol allweddol, fel technoleg, tir ac eiddo; gwneud newid o ran cynnwys staff; cyflymu'r gwaith o
wella gwasanaethau allweddol, fel addysg a gwasanaethau cymdeithasol.
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Er bod datblygu wedi bod, mae’n bwysig sicrhau y cynhelir momentwm.  Mae adolygiad cynhwysfawr o’r
RhDS ar y gweill gyda’r bwriad o sicrhau bod projectau a mentrau allweddol yn atgyfnerthu'r angen i
newid er mwyn cyflawni canlyniadau i ddinasyddion.   Yn benodol, bydd yr adolygiad yn:

•      Rhoi’r diweddaraf ar y Rhaglen a chynllunio’r camau nesaf ar gyfer projectau a mentrau allweddol sy’n
hollbwysig i wella gwydnwch ariannol y Cyngor a pherfformiad cyflawni gwasanaethau’r Cyngor yn y tymor
canolig;

•      Sicrhau bod gan yr holl brojectau yn y RhDS gynlluniau a mesurau rheoli perfformiad ac ariannol effeithiol
mewn lle; a

•      Sicrhau bod cynlluniau arbed wedi’u cynnwys yng nghynllun ariannol y tymor canolig yn cael eu cysylltu’n
uniongyrchol â’r RhDS.

Bydd yr adolygiad hwn yn atgyfnerthu gallu'r Cyngor ymhellach i ymateb yn gadarnhaol i Gynigion
Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer Gwella.
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‘Beth sy’n Bwysig’  
Strategaeth 10 Mlynedd Caerdydd
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Rydym wedi bwrw ymlaen â chyflawni Canlyniadau Beth sy'n Bwysig 2015/16 a lluniwyd Adroddiad
Blynyddol 2014/15 ym mis Mai 2015 yn manylu ar y gynnydd wrth gyflawni canlyniadau Beth sy'n
Bwysig.

Yn 2015/16, fel rhan o adolygiad canol tymor, adnewyddwyd strategaeth 10 mlynedd Beth sy'n Bwysig i
sicrhau ei fod yn addas at y diben ar gyfer y pum mlynedd nesaf. Mae’n adlewyrchu’r polisi a'r cyd-
destun deddfwriaethol newidiol sydd wedi dod i'r amlwg ers cyhoeddi'r Strategaeth wreiddiol.  I lywio'r
adolygiad a sicrhau bod y Strategaeth yn dal i ganolbwyntio ar anghenion dinasyddion a chymunedau
Caerdydd, cynhaliwyd diweddariad o’r Asesiad Anghenion Strategol yn 2015 i werthuso cynnydd hyd
yma, nodi unrhyw faterion neu dueddiadau a blaenoriaethau yn y dyfodol i’r Bartneriaeth. Cydgasglwyd
yr Asesiad, sy’n cynnig y dangosyddion poblogaeth diweddaraf o ran y 7 canlyniad i ddinasyddion, gan
grŵp amlasiantaeth a ddaethai â phartneriaid ynghyd i alluogi cydweithio'n seiliedig ar farn a
dealltwriaeth ar y cyd o’r data.  

Noda strategaeth a adnewyddwyd Beth sy'n Bwysig, a baratowyd ar y cyd â sefydliadau partner sydd ar
Fwrdd Partneriaeth Caerdydd, themâu allweddol sy’n hollbwysig i unrhyw ddulliau newydd a ddatblygir
gan bartneriaid.  Daethai Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 i rym yn Ebrill 2016 ac
mae’n sefydlu Bwrdd  gwasanaethau cyhoeddus statudol (ein Bwrdd Gwasanaethau Lleol) fel bwrdd
gwasanaethau cyhoeddus statudol.

Mae rhagor o wybodaeth am ‘Beth sy'n Bwysig’, gan gynnwys yr adolygiad blynyddol, yr Adroddiadau
Gwybodaeth Cymdogaethol chwarterol a diweddariadau ar y Rhaglenni Partneriaeth yn
www.partneriaethcaerdydd.co.uk 
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‘Mae Pawb yn Bwysig’
Cydraddoldeb
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Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn gosod dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i ystyried anghenion pobl â
‘Nodweddion a Ddiogelir’ wrth gyflawni eu gwaith o ddydd i ddydd – wrth lunio polisïau, cynnig
gwasanaethau ac o ran eu cyflogeion eu hunain. Mae’n gofyn i gyrff cyhoeddus ystyried yr angen i ddileu
gwahaniaethu, hyrwyddo cyfle cyfartal, a meithrin perthnasau da rhwng grwpiau gwahanol wrth gyflawni
eu gweithgareddau.

Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn rheoli’r dyletswyddau hyn drwy’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol –
cynllun pedair blynedd sy'n amlinellu ein hymrwymiad i leihau anghydraddoldeb gan nodi ein prif
flaenoriaethau ar gyfer y cyfnod i ddod.  Yn ystod 2015/16 cysylltodd y Cyngor ag amrywiaeth helaeth o
bobl ynghylch cynigion i gyhoeddi ei ail Gynllun Cydraddoldeb Strategol, y cytunodd y Cabinet arno ym
mis Mawrth 2016. Mae’r saith amcan strategol a nodir yn y Cynllun yn cysylltu'r Cynllun Corfforaethol a
‘Beth sy'n Bwysig' i sicrhau dull cyson o fynd i’r afael ag anghydraddoldeb yng Nghaerdydd, a sicrhau
bod ein gwaith cydraddoldeb yn cael ei dargedu ar y meysydd sydd â’r angen mwyaf yn y Ddinas.  

Mae’r Cyngor yn cyhoeddi Adolygiad Cydraddoldeb Blynyddol bob blwyddyn, sy’n nodi’r camau a
gymerwyd i nodi a chasglu gwybodaeth berthnasol, sut rydym wedi defnyddio’r wybodaeth hon a
gwerthuso effeithiolrwydd yr hyn a wnaed i gyflawni ei hamcanion cydraddoldeb. Mae’r adroddiad
blynyddol hefyd yn trafod ein cyflawniadau, heriau a gwelliannau dros y flwyddyn ddiwethaf.  Mae’r
adroddiad diweddaraf yn www.caerdydd.gov.uk/cydraddoldeb.

Rydym wedi cynnal gweithgareddau cynnwys ac ymgynghori drwy gydol 2015/16 i roi cyfle i
ddinasyddion gymryd rhan yn y gwaith o ddylunio gwasanaethau a dylanwadu arno.  Yn eu plith mae
gwaith cynnwys ar faterion cydraddoldeb drwy ein Grŵp Ffocws Mynediad, Cyngor Ieuenctid Caerdydd a
Fforymau 50+ ac ar flaenoriaethau cyllideb drwy Sgwrs Caerdydd.  Mae gennym hefyd rwydweithiau
cydraddoldeb cyflogeion ar rywedd, hil, anableddau a chyfeiriadedd rhywiol.
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Cynaliadwyedd
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I fynd i’r afael â materion a chyfleoedd cynaliadwyedd mae angen i ni ystyried goblygiadau
cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd ein penderfyniadau.  I gyflawni datblygu cynaliadwy,
gweithiwn i sicrhau bod gweithgarwch economaidd yn gweithio at gynnydd cymdeithasol, a bod hynny
oddi mewn i gyfyngiadau amgylcheddol.  Rydym wedi llunio strategaeth Caerdydd Un Blaned sy’n nodi
ein gweledigaeth ar gyfer Caerdydd Un Blaned gynaliadwy, gan ganolbwyntio ar feysydd allweddol ynni,
gwastraff, trafnidiaeth, bwyd, dŵr, llefydd a phobl a buddion economaidd-gymdeithasol y meysydd hyn.
Defnyddiwn frand Caerdydd Un Blaned wrth hyrwyddo materion datblygu cynaliadwy a chynhaliwyd Her
Ysgolion Caerdydd Un Blaned ym mis Mehefin 2015.

Daw Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru i rym yn Ebrill 2016, sy’n nodi gofynion o
ran ystyried a chyflawni datblygu cynaliadwy yn sector cyhoeddus Cymru. Gwnaethom weithio gyda
CLlLC fel un o’r sawl a fabwysiadodd y ddeddfwriaeth yn gynnar rhwng 2014 a 2016, a chanolbwyntiwyd
ar ofynion cynllunio corfforaethol a chymunedol.  

Mae Cyngor Caerdydd yn un o lofnodwyr y Siarter Datblygu Cynaliadwy sy’n ymrwymo’r Awdurdod i
wneud penderfyniadau sy’n sicrhau’r canlyniadau hirdymor gorau i’w hunain ac i ddyfodol Cymru.  

Cadwom gofrestriad corfforaethol i Lefel 3 Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd yn dilyn archwiliad
blynyddol ym mis Tachwedd 2015, ar ôl llwyddo cael achrediad i lefel 2 yn 2008 a lefel 1 yn 2005. Drwy
gyflawni Lefel 3, gwnaethom ddangos ein bod yn deall ein cyfrifoldebau amgylcheddol ac y gallwn
ddangos cydymffurfiaeth gyfreithiol â’r ddeddfwriaeth amgylcheddol berthnasol, a’n bod yn monitro ac
yn rheoli ein perfformiad amgylcheddol ac yn mesur ein hallyriadau carbon.  Hefyd, cyflawnodd tri safle
Lefel 4 y Safon: Amlosgfa a Mynwent Draenen Pen-y-graig, Canolfan Addysg Awyr Agored Storey Arms, ac
Adeilad Gweinyddol Parc Bute.

Dewiswyd Caerdydd i fod yn un o chwe dinas yn y DU i ymrannu miliwn o bunnoedd i'w buddsoddi mewn
gwella diwylliant bwyd yma, ac ategu ei hymdrechion i ddod yn Ddinas Fwyd Gynaliadwy – ar hyn o bryd
mae Caerdydd yn Ddinas Fwyd Gynaliadwy efydd.  Mae hyn wedi ein galluogi i benodi Cydlynydd Bwyd
penodedig i’r Ddinas, swydd a rennir rhyngom ni ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, sy’n gweithio ar ddatblygu
a chyflawni Cynllun Gweithredu Bwyd Cynaliadwy Caerdydd a Phartneriaeth Bwyd Caerdydd.  Yn haf
2015, gweithiodd Bwyd Caerdydd fel rhan o’r Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol (SHEP) a ddaeth â bwyd
a hwyl i ardaloedd difreintiedig o’r ddinas dros wyliau’r ysgol.  Mae SHEP wedi ennyn diddordeb o bob
rhan o’r DU ac wedi bod ar restri byr nifer o wobrau.



33

Craffu yng Nghaerdydd



34

Cyflwynwyd craffu dan Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 fel agwedd graidd ar lywodraethu lleol yng
Nghymru, a diffinnir ei bwerau statudol ar gyfer sicrhau gwelliant effeithiol mewn gwasanaethau
awdurdodau lleol drwy Raglen Cymru ar Gyfer Gwella yn glir yn Neddf Llywodraeth Leol 2009. Nod yr her
adeiladol yw cefnogi’r Cabinet wrth sicrhau bod ystod o wasanaethau hygyrch, effeithlon ac effeithiol ar
gael i ddinasyddion.  

Archwiliwyd trefniadau craffu Caerdydd gan Swyddfa Archwilio Cymru, Estyn ac Arolygiaeth Gofal a
Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru yn 2015/16, a chanfu pob arolygiaeth fod Craffu’n cyfrannu mewn
ffordd gadarn sy’n gwella.  Cyflawnodd y swyddogaeth adolygiad o’r effeithiolrwydd gweithredol yn
2015, ac ar hyn o bryd mae’n gweithio drwy gynllun gweithredu o 18 o ‘Enillion Cyflym’ i gynnal enw da’r
awdurdod fel un sydd o ddifrif ynghylch craffu, ac sydd wedi cael ei anrhydeddu ar lefel genedlaethol yn
rheolaidd am safon y gwaith craffu.

Gwnaeth pob un o bum pwyllgor craffu’r Cyngor waith i gefnogi pob un o themâu allweddol y Cynllun
Corfforaethol.  Yn eu hategu roedd rhaglen graffu gydlynol a chyson ar gyfer Cynlluniau Busnes
Gwasanaethau, Briffiau Cyllidebol Cyfarwyddiaethau a monitro perfformiad yn rheolaidd.  Cyflwynodd
ymdrechion helaeth craffu manwl Cynllun Corfforaethol drafft 2016/18 y Cyngor a Chynigion drafft ar y
Gyllideb ar gyfer 2016/17 ym mis Chwefror 2016 gyfleoedd helaeth i adolygu perfformiad ariannol neu
wasanaethau yn y gorffennol, a rhagolygu trefniadau monitro 2016/17 gan y Pwyllgor(au) Craffu
perthnasol.  

Ategodd llawer o waith craffu’r Cyngor yn 2015/16 weddnewidiad sylweddol yr awdurdod ar ei
wasanaethau.  Yn benodol, mae’r Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Pherfformiad wedi talu sylw agos at
waith sy’n cael ei ddatblygu drwy’r Rhaglen Newid Sefydliadol, a datblygiadau mawr fel y Model Cyflawni
Amgen ar gyfer Seilwaith Busnes.  Atgyfnerthwyd y gwaith adolygu perfformiad gan bedwar Pwyllgor
Craffu arall, a ystyriodd integreiddio Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gweddnewid canol Caerdydd a’i
chyfnewidfa drafnidiaeth, y Cynllun Datblygu Lleol, diogelu plant ac oedolion sy’n agored i niwed a
datblygu modelau rheoli newydd i wasanaethau hamdden a chelfyddydau.  

Mae pob Pwyllgor wedi craffu ar ystod gynyddol o fodelau cyflawni cydweithredol a gweithgareddau
partneriaeth, p’un ai drwy weithgareddau unigol fel Project Cydweithredol Rheoleiddiol De-ddwyrain
Cymru neu Gonsortiwm Addysg Canol De Cymru, neu drwy Fwrdd amlasiantaeth Partneriaeth Caerdydd –
i ddwyn y Cyngor a’i bartneriaid strategol allweddol i gyfrif am y gwaith mae’n ei wneud drwy Gynllun
Integredig Sengl ‘Beth sy'n Bwysig’.
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Gwella Craffu at y Dyfodol

Yn 2016 bydd y Bil Llywodraeth Leol drafft a’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn nodi
dyletswyddau craffu cadarnach i awdurdodau lleol Cymru. 

Bydd Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cyngor drefnu gwaith craffu ar y Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus, a phrofi sut mae'r Cyngor, yr Heddlu, maes Iechyd, Cyfoeth Naturiol Cymru a
phartneriaid eraill yn gweithio i sicrhau lles i ddinasyddion ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.

Er bod y Bil Llywodraeth Leol dal yn cael ei ymgynghori arno, mae’r darpariaethau a geir ynddo'n
cynnwys y ffordd y mae craffu'n ymwneud ag archwilwyr allanol, rheoleiddwyr ac arolygwyr; rôl craffu ym
mhrosesau hunanasesu llywodraeth leol; y berthynas rhwng craffu ac archwilio allanol; a’r ffordd y mae
craffu’n cynnwys dinasyddion mewn democratiaeth leol.

Yn lleol, mae’r Cyngor wedi dechrau adolygiad i’w gynnal yn 2016 a fydd yn sicrhau bod modd parhau i
ddelio â’r materion craffu hyn y tu hwnt i etholiadau’r Cyngor ym mis Mai 2017.
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Sut byddwn yn hunan-werthuso
ein Hamcanion Gwelliant
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I’n cynorthwyo i ddeall ac asesu pa gynnydd rydym yn ei wneud yn ein Hamcanion Gwelliant, rydym yn
defnyddio sawl ffynhonnell o wybodaeth. 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
ddarostyngedig i nifer o arolygiadau gan y cyrff rheoleiddio hyn, ac mae eu canfyddiadau yn ein
cynorthwyo ag asesu’r meysydd lle rydym yn perfformio’n dda, yn ogystal â nodi’r meysydd sydd
angen gwella. 

•      Arolygon – Rydym yn defnyddio’r arolwg Holi Caerdydd blynyddol i roi cyfle i’n dinasyddion rannu eu
barn ar ystod eang o’n gwasanaethau. O hyn, gallwn nodi’r meysydd lle rydym yn perfformio’n dda, a
hefyd nodi’r meysydd lle mae ein dinasyddion yn teimlo bod angen i ni wella. 

•      Adborth ac Astudiaeth Achos – Lle bo’n bosib defnyddiwn dystiolaeth o’n hastudiaethau achos
neu adborth ansoddol gan ddefnyddwyr ein gwasanaeth. Mae hyn yn rhoi cipolwg i ni ar yr hyn y
mae defnyddwyr ein gwasanaeth yn ei feddwl a’i deimlo ynghylch ein gwasanaethau.

•      Cynnydd yn erbyn yr ymrwymiadau wnaed gennym – O fewn ein Cynllun Corfforaethol rydym yn
gwneud nifer o ymrwymiadau yr ydym yn credu y byddant o gymorth i ni gyflawni ein Hamcanion
Gwelliant. Mae monitro cynnydd yr ymrwymiadau hyn yn ein galluogi i ddeall beth sydd wedi ei
gyflawni gennym a lle mae angen gwaith pellach.

•      Cynnydd yn erbyn ein mesurau perfformiad – Rydym yn nodi nifer o fesurau perfformio o fewn
ein Cynllun Corfforaethol y teimlwn y byddant yn ein galluogi i ddangos pa mor dda yr ydym yn ei
wneud o’i gymharu â’n Hamcanion Gwelliant. Lle bo’n berthnasol, rydym yn gosod targedau ar ein
mesuriadau perfformio i ddangos lefel  y cyflawniad rydym yn ei ddeisyf. Fodd bynnag, gan ein bod ar
lwybr gwelliant, rydym yn canolbwyntio’n fwy ar nodi tystiolaeth o welliant, a lle nad ydym yn gwella
ac mae angen am fwy o sylw. 

Mae defnyddio’r wybodaeth hon yn caniatáu i ni ystyried a rhoi darlun cytbwys o lwybr ein gwelliant dros
flwyddyn. Drwy ddefnyddio’r wybodaeth hon, gallwn nodi’r meysydd lle gwelwyd gwelliant a dathlu
llwyddiant, a gallwn hefyd nodi meysydd lle nad ydym wedi perfformio cystal, ac sy’n gofyn am fwy o sylw
gennym ni. 
Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 yn ein cymell ‘i wneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus’.
Tra’n bod ni’n asesu ein Hamcanion Gwelliant yn flynyddol, does dim modd eu cyflawni o fewn blwyddyn.
Felly, yn y rhan fwyaf o achosion, mae ein Hamcanion Gwelliant yn aros yn sefydlog o fewn ein Cynllun
Corfforaethol, ac rydym yn monitro, arolygu ac adolygu ein gweithgareddau a mesur ein cynnydd yn
flynyddol i gefnogi ein taith ar hyd llwybr gwelliant.
Mae defnyddio’r wybodaeth uchod yn ein cynorthwyo i benderfynu ar ein hamcanion gwelliant fel y nodir
isod:
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Cynnydd da: Rydym o’r farn ein bod wedi gwneud cryf rhagorol, lle nodwyd gwelliant yn ein holl brif
feysydd perfformiad.

Cynnydd boddhaol: Rydym o’r farn ein bod wedi gwneud cynnydd boddhaol, lle nodwyd gwelliant yn y
rhan fwyaf o’n prif feysydd perfformiad. Serch hynny, mae’n bosib bod meysydd lle nad yw ein
perfformiad cystal ag y dymunwn, a chofleidiwn hyn am ei fod yn ein cynorthwyo i nodi lle mae angen i ni
dalu mwy o sylw. 

Cynnydd anfoddhaol: Rydym o’r farn ein bod wedi gwneud cynnydd anfoddhaol, lle nad ydym wedi nodi
unrhyw welliant yn ein prif feysydd perfformiad. 

Perfformiad yn cyrraedd neu’n rhagori ar y targed       

Perfformiad o fewn 10% o’r targed 

Perfformiad mwy na 10% o’r targed

Yn anffodus, cawsom dystysgrif o ddiffyg cydymffurfiaeth ar gyfer ein Hadroddiad Gwella 2014-15, gan
ein bod wedi methu â bodloni gofynion Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 trwy beidio ag asesu ein
hamcanion gwella. Yn eu Hadroddiad Gwella Blynyddol a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2016,
gwnaeth Swyddfa Archwilio Cymru yr argymhelliad canlynol:

“Rhaid i'r Cyngor sicrhau fod ei adroddiad gwella blynyddol yn cynnwys asesiad crynhoi o farn y
Cyngor ar ei lwyddiant yn y gwaith o gyflawni ei amcanion gwella ar gyfer y flwyddyn”.

Rydym wedi strwythuro’r adroddiad hwn gyda golwg ar ein 11 amcan gwella ac mae ein hasesiad
crynhoi’n dangos ein bod wedi Cynyddu’n Dda yn ein 4 amcan gwella ac wedi Cynyddu’n Foddhaol yn
7 o’n hamcanion gwella. Nid ydym wedi asesu unrhyw o’n hamcanion gwella fel rhai sydd wedi gwneud
Cynnydd Anfoddhaol. Mae’r tabl isod yn dangos yr asesiad crynhoi hwn ac mae gweddill yr adroddiad
yn asesu pob amcan gwella’n gynhwysfawr.

J
K
L
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3

3

Cynnydd yn erbyn ein Hamcanion Gwella

Mae pob ysgol yng Nghaerdydd yn ysgol dda
lle mae dysgwyr yn cyflawni’n dda

Mae Plant sy'n Derbyn Gofal yng Nghaerdydd
yn cyflawni eu llawn botensial

Mae Dysgwyr sy’n Oedolion yn cyflawni eu
llawn botensial

Mae pobl sydd mewn perygl yng Nghaerdydd
wedi’u hamddiffyn

Mae gan bobl yng Nghaerdydd fynediad at
dai o ansawdd da.

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

Mae gan Gaerdydd fwy o gyfleoedd
cyflogaeth a swyddi o werth uwch

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 dylunio, darparu a gwella
gwasanaethau o werth 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 sy’n well

Cynnydd
Da

Cynnydd
Boddhaol

Cynnydd
Anfoddhaol

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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Amcan Gwella: 
Mae pob ysgol yng Nghaerdydd yn ysgol dda lle mae dysgwyr yn
cyflawni’n dda

Beth roeddem am ei gyflawni?
Yn ystod 2015-16, dywedom y byddem yn canolbwyntio ar:
•     Creu’r amodau a’r cyfleoedd er mwyn i bob plentyn yn Nghaerdydd fynd i ysgol dda, cyflawni

deilliannau cadarnhaol a symud ymlaen yn llwyddiannus i fyd gwaith.

Crynodeb o’n perfformiad
Mae ein hunan-arfarniad o berfformiad yn dweud wrthym ein bod wedi gwneud cynnydd boddhaol mewn
perthynas â’r Amcan Gwella hwn, gan ein bod wedi gweld gwelliannau yn y rhan fwyaf o feysydd perfformiad
allweddol. Mae’r safonau a gyflawnir gan ein disgyblion a’r cynnydd maent yn ei wneud yn fesurau allweddol o
ansawdd yr addysg maent wedi’i derbyn. Mae’r canlyniadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2014-2015 yn
adeiladu ar y gwelliannau a welwyd y llynedd ac yn dangos bod y camau gweithredu a roddwyd ar waith er
mwyn mynd i’r afael â diffygion o ran y ddarpariaeth bellach yn cael effaith gadarnhaol ar wella deilliannau
dysgwyr.  Mae safonau cyrhaeddiad yn parhau i wella ym mhob cyfnod allweddol ac mewn llawer o
ddangosyddion ar raddfa gynt nag ar draws Cymru gyfan. 

Mae model Categoreiddio Cenedlaethol Llywodraeth Cymru yn cynnig darlun o berfformiad ysgolion Caerdydd
yn ôl arfarniad cyson o safonau, arweinyddiaeth, addysgu a dysgu.  Rhoddir ysgolion mewn un o bedwar
categori cymorth: coch, ambr, melyn, gwyrdd a choch; ystyrir bod ar yr ysgolion coch angen y cymorth mwyaf ac
ar ysgolion gwyrdd y cymorth lleiaf (h.y. mae ysgolion gwyrdd yn ysgolion sy’n perfformio’n well).

Ym mis 2016, cafodd 35% (45 allan o 127) o’n hysgolion eu categoreiddio yn wyrdd, o’i gymharu â 23% (29
allan o 127) ym mis Ionawr 2015.  Lleihaodd nifer ein hysgolion sydd angen y cymorth mwyaf, wedi’u
categoreiddio’n goch, yn 2015-16 i 10, o’i gymharu â 18 yn y flwyddyn flaenorol. 

Yn gymesur, mae mwy o ysgolion uwchradd nag ysgolion cynradd yn y categorïau ambr a coch, a mwy o
ysgolion cynradd nag ysgolion arbennig.  Mae ychydig dros hanner o’r ysgolion uwchradd yn aros yn y ddau
gategori risg uchaf (pedair yn goch a chwech yn ambr), ychydig o dan chwarter yr ysgolion cynradd (pump yn
goch a 17 yn ambr) ac un ysgol arbennig (coch). 

Mae’r darlun cyfunol o safonau’n gwella a nifer gynyddol o ysgolion ‘gwyrdd’ yn dangos y gwneir cynnydd
cadarnhaol tuag at ein huchelgeisiau i wneud pob ysgol yng Nghaerdydd yn ysgol dda. Rhoddwyd sicrwydd gan
Estyn, yn dilyn eu hymweliad monitro olaf i Gaerdydd ym mis Ionawr 2016, gan ddod i’r casgliad nad yw’r
awdurdod bellach angen gwelliant sylweddol ac y câi ei dynnu o unrhyw weithgarwch dilynol. Nodwyd cynnydd
boddhaol, gan ystyried perfformiad gwell y disgyblion ar draws yr holl gyfnodau allweddol dros y tair blynedd
diwethaf. 
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Er ein bod wedi gwneud cynnydd boddhaol, rydym yn cydnabod bod rhagor o waith i’w wneud o hyd a
byddwn yn parhau i fonitro ein cynnydd yn erbyn yr Amcan Gwella hwn yn ein Cynllun Corfforaethol
2016-18. Bydd hyn yn cyd-fynd â lansiad ‘Caerdydd 2020 – Anelu am Ragoriaeth’, sef gweledigaeth
wedi’i hadnewyddu ar gyfer addysg a dysgu yng Nghaerdydd.

Sut wnaethom fesur ein cynnydd

Mesur Perfformiad

Nifer yr  ysgolion a roddir mewn
categori ffurfiol, naill ai Mesurau
Arbennig,  neu Angen Gwelliannau
Sylweddol, yn dilyn Arolygiad gan
Estyn.

Targed
2015-16

1

Canlyniad
2013-14

3

Canlyniad
2014-15

2

Canlyniad
2015-16

6

A Ydym yn
gwella?

t

A
gyrhaeddom
y targed?

Rhoddwyd dwy ysgol, un ysgol uwchradd ac un ysgol gynradd yn y categori mesurau arbennig. Roedd yr Awdurdod
Lleol wedi codi pryderon gyda'r ysgol uwchradd mewn rhybudd cyn archwiliad Estyn, ond ni wnaed digon o gynnydd.

Rhoddwyr tair ysgol gynradd yn y categori gwelliant sylweddol ar ôl archwiliadau yn ystod y flwyddyn. Rhoddwyd ysgol
uwchradd yn y categori gwelliant sylweddol hefyd. Mae newidiadau i’r ffyrdd y caiff ysgolion eu herio a'u cefnogi ar
waith o ganlyniad i'r patrwm hwn o feirniadaeth er mwyn sicrhau bod gwendidau yn cael eu nodi a’u datrys yn gynt.

L
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Mesur Perfformiad

Canran y disgyblion a aseswyd ar
ddiwedd Blwyddyn 6 fel rhai a
gyflawnodd y Dangosydd Pwnc
Craidd (CSI)

Y ganran o ddisgyblion 15 oed a
gyflawnodd gradd A*-C TGAU yn
Saesneg neu Gymraeg a
Mathemateg 

Canran y disgyblion a gyflawnodd 5
TGAU 

Targed
2015-16

86.5%

60.00%

94.50%

Canlyniad
2013-14

82.6%

49.86%

91.74%

Canlyniad
2014-15

85.1%

54.04%

93.19%

Canlyniad
2015-16

87.8%

59.30%

92.15%

A Ydym yn
gwella?

s

s

A
gyrhaeddom y

targed?

Eleni yn y Dangosydd Pwnc Craidd, cyrhaeddodd Caerdydd 87.8%, o’i gymharu ag 87.7% ledled Cymru, a rhagorodd
ar y targed a osodwyd, sef 86.5%. Roedd y cynnydd yn Nghaerdydd yn fwy na’r cynnydd yng Nghymru gyfan (2.7%
o’i gymharu ag 1.6%). Bellach mae perfformiad yn y dangosydd hwn yn unol â’r cyfartaledd cenedlaethol. Roedd
rhagor o welliant ym mherfformiad ysgolion Caerdydd yn y cyfnod allweddol hwn o’i gymharu ag ysgolion tebyg yn
genedlaethol, gyda chynnydd yn y nifer yn y chwarter meincnodi uchaf a lleihad yn y nifer yn y chwarter isaf.  Fodd
bynnag, mae amrywiaeth ym mherfformiad yr holl ysgolion yn nodwedd nodedig o hyd. 

Methwyd y targed ar gyfer blwyddyn academaidd 2014-15 o fewn trwch blewyn.  Mae’r perfformiad yn uwch na’r
disgwyliadau a fodelwyd mewn perthynas â chyrraedd 5 TGAU ar raddau A*-C. Bu gwelliant o 5.26 o bwyntiau canran i
59.3%, sef y gwelliant mwyaf yn y consortiwm ac yn 1 pwynt canran na’r gwelliant yn 2014.  Fodd bynnag, er mwyn
bod yn y 25% uchaf o awdurdodau o ran perfformiad, byddai angen i berfformiad Caerdydd yn y dangosydd hwn fod
yn 62.3%. Cyrhaeddodd wyth allan o 18 o ysgolion uwchradd eu perfformiad disgwyliedig neu ragori arno ar gyfer y
trothwy Lefel 2+. Yn y 10 ysgol lle roedd perfformiad yn is na’r disgwyl, cafodd pedair ysgol ddeilliannau a oedd yn is
na’r disgwyl gan fwy na phum pwynt canran.  Fodd bynnag, mae pedwar allan o 10 o ddisgyblion yn gorffen eu
haddysg heb gyflawni pum TGAU dda, gan gynnwys Saesneg neu Gymraeg a mathemateg. Mewn pum ysgol,
methodd mwy na hanner y disgyblion â chyrraedd y trothwy Lefel 2+, ac mewn tair ysgol roedd yn fwy na saith allan o
bob deg disgybl.  Cymerwyd camau gweithredu i ymyrryd yn y tair ysgol uwchradd yr oedd eu perfformiad yn arbennig
o isel a gafodd effaith negyddol ar ffigyrau cyffredinol y ddinas. Mae arweinyddiaeth newydd ar waith ym mhob un o’r
tair ysgol.

Ni wnaethom fwrw’r targed a osodom i’n hunain, oherwydd bod lleihad o tua 1 pwynt canran yn y trothwy Lefel 1, a
achoswyd yn bennaf gan y lleihad o ddau pwynt canran ym mherfformiad y bechgyn. Mae ychydig iawn o
gydberthynas o hyd rhwng deilliannau ysgol yn y mesurau hyn a’r gyfran o ddisgyblion sy’n gymwys i dderbyn prydau
ysgol am ddim (FSM). Mae hyn yn awgrymu’n gryf bod unrhyw wahaniaethau yn adlewyrchu’r amrywiaeth o ran
darpariaethau mewn ysgolion, yn nhermau cynnig addas ar gyfer y cwricwlwm a manwl gywirdeb o ran tracio cynnydd
pob disgybl. Bu cynnydd yn y ffocws y flwyddyn academaidd hon gan ymgynghorwyr her a swyddogion yr awdurdod
lleol ar wella’r cynnydd mewn ysgolion ac ansawdd y ddarpariaeth gan bartneriaid, er mwyn sicrhau bod y ganran o
ddisgyblion sy’n cyrraedd y trothwy Lefel 1.  
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Mesur Perfformiad

Y bwlch o ran pwyntiau canran rhwng
disgyblion     Prydau Ysgol am Ddim
(FSM) a’r rhai nad ydynt yn FSM yn y
Dangosydd Pwnc Craidd yn CA2

Y bwlch o ran pwyntiau canran rhwng
cyflawniad disgyblion FSM a rhai nad
ydynt yn FSM o 5 TGAU A*-C gan
gynnwys Saesneg neu Gymraeg a
Mathemateg 

Canran yr ymadawyr ym Mlwyddyn
11 nad ydynt mewn Addysg,
Cyflogaeth neu Hyfforddiant (NEET)

Targed
2015-16

Bwlch o
16.22
pwynt
canran

Bwlch o
30.00
pwynt
canran

2.50%
NEET

Canlyniad
2013-14

Bwlch o
19.46
pwynt
canran

Bwlch o
36.18
pwynt
canran

4.90%
NEET

Canlyniad
2014-15

Bwlch o
17.50
pwynt
canran

Bwlch o
33.29
pwynt
canran

4.26%
NEET

Canlyniad
2015-16

Bwlch o
14.28
pwynt
canran

Bwlch o
32.23
pwynt
canran

4.50%
NEET

A Ydym yn
gwella?

s

s

A
gyrhaeddom
y targed?

Rhagorwyd ar y targed ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn. Cafodd y gwahaniaeth o ran perfformiad rhwng
disgyblion FSM a’r rhai nad ydynt yn FSM ei leihau eto eleni o 17.5 pwynt canran i 14.3 pwynt canran. Mae’r bwlch
wedi parhau i leihau dros y pedair blynedd diwethaf wrth i berfformiad disgyblion FSM wella ar raddfa gynt na
pherfformiad disgyblion nad ydynt yn FSM. Mae perfformiad disgyblion FSM wedi gwella gan ychydig dros 5 pwynt
canran, o’i gymharu â pherfformiad disgyblion nad ydynt yn FSM sydd wedi gwella gan 1.9 pwynt canran. Mae
perfformiad disgyblion FSM y ddinas 1.6 pwynt canran o flaen y ffigyrau cenedlaethol ar gyfer 2015.

Mae canlyniadau ar gyfer 2015 yn dangos bod 32.2% o ddisgyblion FSM wedi cyrraedd y trothwy Lefel 2+ yng
Nghaerdydd, o’i gymharu â 31.6% o ddisgyblion FSM ledled Cymru. Fodd bynnag, cynyddodd y bwlch mewn
perfformiad rhwng y ddau grŵp ychydig i 34.28 pwynt canran ac ni chyrhaeddwyd y targed. Mae’r Awdurdod Lleol a’r
Consortiwm yn canolbwyntio ar y maes hwn. Cafodd strategaeth cau’r bwlch 2016-2018 ei gweithredu. Y nod yw
rhagori ar darged Llywodraeth Cymru, sef 34% ar gyfer disgyblion FSM sy’n cyflawni’r mesur TGAU Lefel 2+ yn 2016 a
chyflawni sefyllfa lle nad yw yr un ysgol o dan y trothwy hwn.  Mae’r strategaeth yn blaenoriaethu adeiladu gallu
ysgolion i wella ansawdd addysgu a dysgu. Ar y cyd â hyn, gwneir argymhellion mewn perthynas ag ymagweddau
effaith uchel/cost isel ysgol gyfan eraill i gau bwlch llwyddiant plant sy’n cael eu heffeithio gan dlodi.

Roedd y 4.5% yn cynnwys 118 o bobl ifanc (3.53%) na wnaethant symud ymlaen at EET a 18 o bobl ifanc, neu 1.02%
na allent fynd i EET oherwydd salwch neu fod mewn dalfa i bobl ifanc. O’r 152 o bobl ifanc a oedd yn NEET yn y
Cyfrifiad Cyrchfan yn Hydref 2015, cafodd 106 eu hadnabod gan Broffilio Asesu Agoredrwydd i Niwed (VAP) yn ambr
neu’n goch. Mae hyn yn galonogol oherwydd ei fod yn dangos bod y bobl ifanc sydd angen cymorth yn cael eu
hadnabod yn briodol. 
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Mesur Perfformiad

Canran yr ymadawyr ym Mlwyddyn
12/13 nad ydynt mewn Addysg,
Cyflogaeth neu Hyfforddiant (NEET)

Presenoldeb yn yr ysgol gynradd

Presenoldeb yn yr ysgol uwchradd

Targed
2015-16

3.00%
NEET

94.0%

95.0%

Canlyniad
2013-14

4.2%
NEET

94.0%

92.9%

Canlyniad
2014-15

4.40%
NEET

94.9%

93.9%

Canlyniad
2015-16

2.95%
NEET

95.2%

93.9%

A Ydym yn
gwella?

s

s

A
gyrhaeddom
y targed?

Cyflawnwyd y targed ac roedd cyfanswm o 41 o ddisgyblion blwyddyn 13 heb symud ymlaen i Addysg, Cyflogaeth neu
Hyfforddiant (EET) ar adeg yr Arolwg Cyrchfannau. Roedd hyn yn 2.95% o’r garfan o 1389. Roedd y 2.95% yn
cynnwys 34 o bobl ifanc (2.45%) na symudodd ymlaen i EET a 7 o bobl ifanc neu 0.5% nad oedd yn gallu mynd i EET
oherwydd salwch neu gyfrifoldebau gofal. Mae hyn yn cynrychioli gwelliant o 1.45% ar sefyllfa’r flwyddyn flaenorol
(2014) pan oedd 62 o ymadawyr ysgol ym mlwyddyn 13 heb symud ymlaen i EET. Roedd hyn yn 4.4% o’r garfan.  

Mae presenoldeb mewn ysgolion cynradd yn parhau i wella. Y ffigwr ar gyfer 2014 oedd 95.1%, sef gwelliant o 0.2
pwynt canran ar y flwyddyn flaenorol. (Cyflwynwyd y ffigwr cynradd, sef 95.19% i Lywodraeth Cymru ond lleihawyd y
ffigwr terfynol a gyhoeddwyd gan LC i 95.1% wrth ychwanegu ac agregu presenoldeb mewn ysgolion cynradd
arbennig). Mae perfformiad yn uwch na chyfartaledd presenoldeb mewn ysgolion cynradd ar gyfer Cymru, sef 94.9% a
bellach mae Caerdydd yn 6ed allan o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru. Mae’r perfformiad yn well nag yw mewn
awdurdodau tebyg fel Abertawe, a ddaeth yn 11fed, a Chasnewydd a ddaeth yn 21ain. Yn gyffredinol, cyflawnodd
51.5% o ysgolion cynradd gyfradd bresenoldeb o dros 95% a chyflawnodd 27.4% bresenoldeb o 96% neu’n fwy. Ers
rhoi’r Fframwaith 5 Cam ar waith ar gyfer rheoli presenoldeb yn 2011-12, mae’r ganran o ysgolion yn y Chwartel
cyntaf a’r ail Chwartel wedi gwella gan ychydig dros 17 pwynt canran o 45.92% i 63%. Mae angen rhagor o waith er
mwyn sicrhau bod pob ysgol yn cymharu’n ffafriol yn erbyn ysgolion tebyg ond mae'r cynnydd yn galonogol.

Arhosodd y ffigwr presenoldeb cyffredinol yn 2014-2015 ar gyfer ysgolion uwchradd ag yn y flwyddyn academaidd
ddiwethaf, ar 93.8%, sy’n cyfateb â chyfartaledd Cymru. Mae hyn yn gosod Caerdydd yn yr 11fed safle o’r 22 o
awdurdodau lleol yng Nghymru ar gyfer presenoldeb yn yr ysgol uwchradd ac yn y 7fed safle o’r 10 dinas graidd.
Cyflawnodd saith ysgol bresenoldeb o dros 95%, o’i gymharu â phump y llynedd.  Cafodd presenoldeb nodedig wael
mewn dwy ysgol effaith sylweddol ar ddata cyffredinol y ddinas.
Cafodd cefnogaeth ychwanegol ei ffocysu ar yr ysgol sy’n perfformio waethaf ac mae gwell her a chynllunio ar y cyd
gyda cydweithwyr yn y Consortiwm lle nad yw ysgolion yn gwneud cynnydd, sydd wedi helpu i sicrhau gwelliant hyd yn
hyn yn y flwyddyn academaidd hon. Roedd presenoldeb mewn ysgolion uwchradd hyd ddiwedd mis Ionawr 2016 ar
94.68% sy’n cymharu'n ffafriol â’r llynedd pan oedd presenoldeb ar 94.05%.
Bu cynnydd boddhaol yn nifer yr ysgol y mae eu cyfraddau presenoldeb yn eu gosod yn yr Ail Chwartel Meincnodi a’r
Cyntaf yn erbyn ysgolion tebyg yn genedlaethol. Ers rhoi'r Fframwaith 5 cam ar gyfer rheoli presenoldeb ar waith yn
2011-12, mae canran yr ysgolion yn yr ail chwartel a'r cyntaf wedi gwella gan bron 30 pwynt canran o 45% i 73%.
Mae angen rhagor o waith er mwyn sicrhau bod pob ysgol yn cymharu'n ffafriol yn erbyn ysgolion tebyg ond mae'r
cynnydd yn galonogol.
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Beth rydym wedi ei gyflawni eleni?
Yn ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2015-17, gwnaethom nifer o ymrwymiadau, gan restru'r hyn
roeddem eisiau ei gyflawni er mwyn ein helpu i gyflawni yn erbyn yr Amcan Gwella hwn. Mae’r
wybodaeth isod yn rhoi manylion am yr hyn rydym wedi’i gyflawni yn 2015-16.

•      Cynyddu rôl ysgolion Caerdydd ymhellach o ran arwain y gwaith ysgol-i-ysgol ar draws
rhanbarth Canolbarth De Cymru 

Mewn cydweithrediad â Consortiwm Canolbarth y De, trwy Her Canolbarth De Cymru, rydym wedi
gweithio i ddatblygu ymhellach system ysgol hunan-wella, er mwyn lleihau amrywiadau o ran safonau
ysgol, ac i wella ansawdd addysgu ac arweinyddiaeth. Bellach mae bron pob un o’n hysgolion yn rhan o
Grŵp Gwella Ysgolion, a chaiff ein hysgolion sy’n perfformio’n uchel eu hannog yn barhaus gan eu
Hymgynghorydd Her i gymryd rôl arweiniol.  Rydym wedi arsylwi ar gynnydd sylweddol o ran
ymgysylltu â system ysgol hunan-wella sy’n seiliedig ar fodel sydd bellach yn gyfarwydd i
ysgolion a rhanddeiliaid ledled y rhanbarth.

Mae Cynllun Busnes y Consortiwm yn amlygu’r meysydd sydd angen eu datblygu ymhellach os ydym am
greu system gynaliadwy o wella ysgolion a all gefnogi ein hysgolion i fod ymhlith y goreuon yng Nghymru
a'r tu hwnt. O fewn ein Cynllun Corfforaethol 2016-18, rydym wedi ymrwymo i barhau i weithio gyda’r
Consortiwm i ddatblygu ymhellach gymuned ddysgu wedi’i rhwydweithio yng Nghanolbarth De Cymru,
gan ganolbwyntio ar welliannau o ran ansawdd yr arweinyddiaeth, yr addysgu a'r dysgu. 

•      Cyflwyno’r rhaglen Her Cymru mewn chwe ysgol uwchradd erbyn diwedd blwyddyn
academaidd 2015-16

Mae chwech o’n hysgolion uwchradd yn rhan o raglen gwella ysgolion Llywodraeth Cymru, sef Her Cymru,
sy’n costio miliynau o bunnoedd. 

Fel rhan o gyflwyno’r rhaglen hon, mae Byrddau Gwella Carlam yn monitro perfformiad ac ansawdd y
ddarpariaeth. Er gwaethaf y gwaith cyfredol i gyflwyno’r rhaglen Her Cymru, nid yw perfformiad yng
Nghyfnod Allweddol 4 ar drothwy Lefel 2+ wedi gwella ar y gyfradd a ddymunir. Yn 2015, gwnaeth un o’r
chwe ysgol wella ei pherfformiad a gwnaeth un gadw ei pherfformiad ar yr un lefel. Fodd bynnag ,
gostyngodd deilliannau yn y pedair ysgol arall. Rydym wedi ymyrryd mewn tair o’r ysgolion hyn a
chynyddodd y gallu i arwain. Yn y bedwaredd ysgol, er bod gostyngiad o ran perfformiad, mae hyn yn
aros yn sylweddol uwch na'r disgwyliadau a fodelwyd.

Mae’r rhaglen Her Cymru yn parhau i gael ei chyflwyno, ac mae swyddogion o'r adrannau Addysg, Cyllid
ac Adnoddau Dynol yn darparu cymorth parhaus i ysgolion er mwyn cyflwyno eu cynlluniau gwella. 
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Mae gwella perfformiad lleiafrif o ysgolion uwchradd sy’n parhau i achosi pryder yn ymrwymiad sy’n
flaenoriaeth yn ein Cynllun Corfforaethol 2016-2018.

•      Pan na fydd ysgolion yn gwneud y cynnydd disgwyliedig dros amser, dylid defnyddio pwerau
ymyrryd yr Awdurdod Lleol a pheri gwelliannau'n flynyddol

Ym mis Hydref 2014, gwnaethom ddosbarthu hysbysiadau rhybudd i bump o’n hysgolion uwchradd. Yn
ystod haf 2015, gwnaeth dwy o’r ysgolion hyn wella’n sylweddol a disgwylir i’r tair arall wella eu
canlyniadau yn 2016.

•      Cryfhau llywodraethu ysgolion, gan sicrhau penodiadau i bob swydd wag ar gyfer
llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol ar gyrff llywodraeth ysgolion mewn ffordd amserol erbyn
mis Mehefin 2015

Yn ysgol 2015, gwnaethom lansio ymgyrch newydd i recriwtio llywodraethwyr o fewn yr ymgyrch
gyffredinol “Mae Addysg yn Fusnes i Bawb”. Cododd hyn broffil y buddion o fod yn llywodraethwr yn ein
hysgolion a galluogodd gysylltiadau gwell gyda busnesau lleol a sefydliadau partner eraill.

Buom yn gweithio’n gydweithredol â Chonsortiwm Canolbarth y De a darparom gyfres lawn o
hyfforddiant i lywodraethwyr, er mwyn bodloni gofynion hyfforddi gorfodol, a'u galluogi i wireddu eu
dyletswyddau yn effeithiol. Mae ysgolion yr ystyriwyd eu bod 'Angen y gwelliant mwyaf’ wedi derbyn
hyfforddiant pwrpasol i lywodraethwyr gan y tîm Ymgynghorwyr Her. Yn ogystal, lansiwyd hyfforddiant
ar-lein ym mis Medi 2015 er mwyn cynnig dewis hyfforddiant mwy hygyrch ar gyfer llywodraethwyr. 

Mae cyfathrebu gyda llywodraethwyr yn parhau i wella, gan gynnwys sesiynau briffio strategol bob tymor
ar gyfer Cadeiryddion y Llywodraethwyr gan y Cyfarwyddwr Addysg a diweddariadau electronig
rheolaidd.  

Cafodd proses recriwtio, dewis a chadw ddiwygiedig ei chyflwyno ar gyfer llywodraethwyr yr Awdurdod
Lleol, sydd â’r nod o sicrhau y caiff llywodraethwyr priodol eu dewis i gynrychioli’r Awdurdod Lleol.

Fel yr oedd ar ddiwedd mis Mawrth 2016, roedd canran y swyddi gweigion i lywodraethwyr wedi codi
ychydig i 9.13% (175 o swyddi gweigion) o’i gymharu â 9% yn y flwyddyn flaenorol. Er bod cynnydd
wedi’i wneud i gryfhau llywodraeth, mae'r trosiant o fewn y system, oherwydd y tymor pedair blynedd i
lywodraethwyr yn rhoi heriau o ran sicrhau y cedwir swyddi gweigion mor isel â phosibl. Mae hyn yn
parhau i fod yn flaenoriaeth i'r Gyfarwyddiaeth a chaiff ei fonitro gan y Tîm Rheoli Addysg.
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•      Cyflwyno’r Rhaglen Trefnu Ysgolion gan gynnwys cwblhau projectau buddsoddi Band A erbyn
31 Mawrth 2019

Mae'r rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif wedi gwneud cynnydd sylweddol.  Cafodd cynllun newydd Ysgol
Uwchradd y Dwyrain ei derfynu a rhoddwyd caniatâd cynllunio ar 13 Ionawr 2016. Mae dymchwel
adeiladau ar y safle wedi dechrau, er mwyn darparu’r ysgol newydd erbyn mis Medi 2017. Rhoddwyd
cymeradwyaeth ar gyfer yr ysgol uwchradd newydd yn y Gorllewin, ac ysgolion cynradd Four Wards a
Willows.  

•      Rhoi Gwarant Ieuenctid Llywodraeth Cymru ar waith er mwyn sicrhau llwybrau dilyniant priodol ar
gyfer pob dysgwr erbyn 2016

Y Gwarant Ieuenctid yw cynnig, derbyn a dechrau:
•     Lle ar gwrs llawn amser neu ran amser mewn ysgol neu goleg, gyda darparwr annibynnol, neu lle i fod

yn hyfforddai neu’n brentis.
•     Hyfforddiant i Lefel 2 o leiaf yn ystod cyflogaeth

Rydym wedi ymrwymo i weithredu'r Warant Ieuenctid ac rydym wedi ymgymryd â nifer o weithgareddau
er mwyn cefnogi hyn. Cafodd Prosbectws Ardal Gyffredin (CAP) – sy’n galluogi i bobl ifanc, eu rhieni a'r
rhai sy’n gweithio gyda nhw i archwilio a gwneud cais am raglenni addysg a hyfforddi o fewn eu hardal -
ei gynhyrchu ac mae ysgolion wedi derbyn arweiniad ar y disgwyliadau ar gyfer Arweiniad ar Gyngor
Gyrfaoedd ar gyfer Blwyddyn 11.  Yn ogystal, rydym wedi cwblhau Arolwg Dewis Dysgwyr ac mae ein
Cydlynydd Ymgysylltu a Dilyniant yn parhau i weithio gydag ysgolion a Gyrfa Cymru i adnabod y bobl
ifanc hynny nad oes ganddynt gyrchfan wedi’i gynllunio. Caiff unrhyw bobl ifanc a nodir eu cynnwys o
fewn rhaglen Pontio Haf i’w cefnogi i gael mynediad at addysg bellach, hyfforddiant neu gyflogaeth
erbyn mis Medi 2016.  Cynigir y Warant Ieuenctid bob blwyddyn academaidd a daw yn weithgaredd
blynyddol ar draws darparwyr dysgu yng Nghaerdydd.

•      Adnabod pobl ifanc sydd â'r perygl mwyaf o ddatgyweddiad trwy ymgorffori’r offeryn
Proffilio Asesiad o Agoredrwydd i Niwed (VAP) ar draws ysgolion Caerdydd erbyn 2015

Rydym wedi ymgorffori’r VAP ym mhob ysgol uwchradd, ein Uned Cyfeirio Disgyblion ac yn Ysgol
Arbennig Greenhill, er mwyn adnabod y disgyblion hynny sydd fwyaf mewn perygl o wneud dilyniant
cadarnhaol i Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant. O’r 152 o bobl ifanc nad oeddent mewn Addysg,
Cyflogaeth neu Hyfforddiant (NEET) yn y Cyfrifiad Cyrchfannau ym mis Hydref 2015, cafodd 106
ohonynt eu hadnabod gan y VAP fel rhai sydd â’r perygl mwyaf o ddatgyweddiad. Mae hyn yn galonogol
oherwydd ei fod yn dangos bod y bobl ifanc sydd angen cymorth yn cael eu hadnabod yn briodol. Fodd
bynnag, mae hefyd yn dangos bod angen i lawer mwy o waith gael ei wneud er mwyn sicrhau bod y bobl
ifanc hynny sydd fwyaf mewn perygl o ddatgyweddiad yn cael eu cefnogi’n briodol ac yn derbyn
cyfleoedd priodol i fynd ar ôl trywydd dysgu a chyflogaeth sy’n bodloni eu hanghenion.
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Ffigwr NEET Caerdydd 2015 ar gyfer ymadawyr ysgol Blwyddyn 11 yw 4.5%; mae hyn yn cynrychioli 152
o bobl ifanc allan o garfan o 3,343, ac yn dangos ychydig o ddirywiad mewn cynnydd. Mae hyn wedi
arwain at Gaerdydd yn cael ei ystyried fel yr awdurdod sy’n perfformio waethaf yng Nghymru yn 2015 ar
gyfer y mesur hwn. Roedd y 4.5% y n cynnwys 118 o bobl ifanc na wnaethant symud ymlaen at EET a 34
o bobl ifanc na allent fynd ymlaen at EET oherwydd salwch, beichiogrwydd, dedfryd o gaethiwed,
anabledd neu gyfrifoldebau gofal. Mae perfformiad statig eleni yn rhannol oherwydd lefelau uchel  NEET
o leiafrif o ysgolion.

Bydd dau broject Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn dod â galluoedd ychwanegol i'r tîm gweithwyr arweiniol
a fydd yn gallu cefnogi mwy o bobl ifanc a nodwyd gan y VAP yn rhai sydd fwyaf mewn perygl o fod yn
NEET. 

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu 'Ymrwymiad Caerdydd’ sef strategaeth i wella ymgysylltu a dilyniant i'r
ieuenctid. Mae’r strategaeth hon yn rhestru sut y bydd y Cyngor, ynghyd ag ystod o bartneriaid yn y
sectorau cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector yn ceisio sicrhau cyrchfan cadarnhaol ar gyfer pob person
ifanc. Yn ein Cynllun Corfforaethol 2016-18, rydym wedi datblygu Amcan Gwella sydd wedi ymrwymo i
holl bobl ifanc yng Nghaerdydd yn pontio'n gadarnhaol i EET. Er mwyn cefnogi’r Amcan Gwella hwn,
rydym wedi gwneud nifer o ymrwymiadau ynghylch adnabod yn gynnar, rhannu gwybodaeth ac ehangu
cyfleoedd ar gyfer pobl ifanc.
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Amcan Gwella: 
Plant sy'n Derbyn Gofal yng Nghaerdydd yn cyrraedd eu potensial 

Beth rydym am ei gyflawni?
Yn ystod 2015-16, dywedom y byddem yn canolbwyntio ar:
•     Roi cymorth i Blant sy'n Derbyn Gofal allu cyrraedd eu potensial a sicrhau parhad graddol ar hyd

llwybrau Addysg, Gwaith neu Hyfforddiant ar gyfer pob un sy’n Gadael Gofal.

Ein crynodeb perfformiad
Mae ein hunan-arfarniad perfformiad yn dangos wrthym ein bod wedi gwneud cynnydd boddhaol o ran yr
Amcan Gwella gan ein bod wedi gweld gwelliant yn rhan fwyaf ein prif feysydd perfformiad.
Mae adroddiad Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) ar eu harolwg o’r
Gwasanaethau Plant yn dweud bod y Cyngor yn gweithio gyda phartneriaid i gynnig cymorth, gofal a diogelwch
i blant a phobl ifanc a chyflawni ei gyfrifoldebau rhianta corfforaethol dros Blant sy'n Derbyn Gofal.

Dywedodd arolygwyr Estyn bod lleoliadau gwell ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal ers cyflwyno rhaglen hyfforddi i
roi sgiliau a chymwysterau newydd i Blant sy'n Derbyn Gofal. Nododd Estyn hefyd bod y Rhaglen Hyfforddi Plant
sy'n Derbyn Gofal yn faes ymarfer da:
•      Cafodd 31 o bobl ifanc brofiad gwaith
•      Cafodd dau berson ifanc gynnig prentisiaeth gorfforaethol
•      Bu i ni hyfforddi 15 o'n rheolwyr i ddod yn Fentorau Ieuenctid

Rydym yn falch o ddweud bod gwelliant parhaus yn nifer y Bobl sy’n Gadael Gofal sy’n cael pump neu ragor o
gymwysterau TGAU â graddau A*-C; fodd bynnag, mae nifer y Plant sy'n Derbyn Gofal yn yr ysgol gynradd sy’n
cyrraedd y lefel ddisgwyliedig ym mhynciau Cymraeg neu Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth wedi
gostwng. 

Mewn ymgynghoriad â phobl ifanc, bu i ni lansio Cynllun Addysg Personol wedi ei lunio er mwyn helpu tracio a
hyrwyddo llwyddiannau addysgol Plant sy'n Derbyn Gofal. Amlygwyd ein dogfennau Cynllun Addysg Bersonol fel
maes ymarfer da gan arolygiad thematig gan Estyn.  Mae’r dogfennau Cynllun Addysg Bersonol yn ddogfennau
‘addas i blant’ sy’n helpu plant a phobl ifanc i fod yn fwy o ran o’r broses o ddatblygu eu Cynllun Addysg
Bersonol a sicrhau eu bod yn cael llais. Mae perfformiad o ran y Cynlluniau Addysg Bersonol wedi gwella eleni,
gyda 27.6% wedi eu cwblhau o fewn 20 diwrnod wedi i blentyn ddod i ofal neu i ysgol newydd, o’i gymharu â
20.4% y flwyddyn gynt.

Er ein bod wedi gwneud cynnydd boddhaol, rydym yn cydnabod bod rhagor o waith i'w wneud a byddwn yn
parhau i fonitro ein cynnydd yng nghyd-destun yr Amcan Gwella yn ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2016-18.
Mae ein Strategaeth Rhianta Corfforaethol yn nodi’r weledigaeth ar y cyd rhwng Cyngor Caerdydd a Bwrdd
Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, sef cydweithio er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau posib ar gyfer plant mewn
gofal neu sydd wedi gadael gofal er mwyn iddynt fyw bywyd hapus a llawn. Rydym yn bwriadu sefydlu prif
elfennau'r strategaeth hon erbyn mis Mawrth 2017.
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Sut y mesurom ein cynnydd

Mesur Perfformiad

% y Plant sy'n Derbyn Gofal ym
mlwyddyn 6 ysgol gynradd sy’n
cyrraedd y Dangosydd Pwnc Craidd

% Pobl sy’n Gadael Gofal 16+ a
gafodd 5 TGAU neu ragor â gradd A*
i C

Cyfartaledd sgôr pwyntiau
cymwysterau allanol ar gyfer Plant
sy'n Derbyn Gofal 16 oed. 

% pobl ifanc a fu’n derbyn gofal yr
ydym yn gwybod sydd mewn
addysg, hyfforddiant neu waith yn
19 oed. 

Targed
2015-16

68%

12%

220

58%

Canlyniad
2013-14

65%

8%

216

53.2%

Canlyniad
2014-15

65.2%

9%

191

56.%

Canlyniad
2015-16

54.5%

11%

257

52.4%
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Er y bu gwaith penodol er mwyn gwella canlyniadau Plant sy'n Derbyn Gofal, yn cynnwys mwy o ffocws ar weithio ar y
cyd gydag Addysg, mae’r perfformiad yn dangos na lwyddom gystal eleni.  Fodd bynnag, rydym wedi parhau i
atgyfnerthu’r berthynas rhwng Gwasanaethau Plant ac Addysg, yn arbennig lle mae staff y rheng flaen yn gweithio’n
agos â’i gilydd er mwyn effeithio’n uniongyrchol ar addysg Plant sy'n Derbyn Gofal.  Rydym hefyd wedi sefydlu system
dracio ar y we er mwyn tracio presenoldeb a chyrhaeddiad.

Gwellodd perfformiad i 11% (13 / 121) o 9% (11/128) yn 2014-15, ond roedd hyn dan y targed o 12%.  Bu i 26
person ifanc yn ychwanegol lwyddo i dderbyn 5 TGAU neu ragor o radd A* i G, a 41 arall yn llwyddo i dderbyn rhyw
gymhwyster addysgol neu alwedigaethol arall.

Mae’r gwelliant yn y dangosydd hwn o ganlyniad i waith wedi ei dargedu dros sawl blwyddyn er mwyn gwella
canlyniadau Plant sy'n Derbyn Gofal, yn cynnwys mwy o ffocws ar gydweithio ag Addysg.

Er fod y perfformiad wedi gostwng mae Rhaglen Hyfforddi’r Cyngor ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal wedi mynd o nerth
i nerth. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae 31 o bobl ifanc wedi gallu gwneud profiad gwaith trwy’r Cyngor, o’u cymharu â
phump y flwyddyn gynt. Cynigiom Brentisiaeth Gorfforaethol i ddau berson ifanc a hyfforddi 15 o'n gweithwyr ni i fod
yn Fentoriaid Ieuenctid. Rydym yn rhagfynegi y caiff y cynlluniau hyn effaith gadarnhaol ar y bobl ifanc a rhoi'r gallu
iddynt symud ymlaen i Waith, Addysg neu Hyfforddiant yn 19 oed. 
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Beth rydym wedi ei gyflawni eleni?
Yn ein Cynllun Corfforaethol 2015-17 gwnaethom nifer o ymrwymiadau yn amlinellu’r hyn roeddem am ei
gyflawni i’n cynorthwyo i wireddu ein Hamcan Gwella.  Mae’r wybodaeth isod yn manylu ar yr hyn a gyflawnom
yn 2015-16. 

Paratoi Cynllun Gweithredu Addysg ar y cyd ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal erbyn mis Gorffennaf 2015
gyda ffocws benodol ar y canlynol:
•     Gwella prydlondeb a safon y Cynlluniau Addysg Personol yn sylweddol
•     Datblygu system er mwyn canfod a phrofi cynnydd pob plentyn sy’n derbyn gofal
•     Datblygu system clustnodi’n fuan sy’n rhoi'r gallu i ni ymateb yn amserol i ddysgwyr sy’n derbyn

gofal er mwyn eu helpu i lwyddo.
•     Datblygu methodoleg er mwyn canfod llwyddiannau anacademaidd Plant sy'n Derbyn Gofal fel

mesurydd perfformiad ar gyfer y dyfodol
•     Gwella Deilliannau Dysgu plant ag anghenion ychwanegol

Er mwyn gwella canlyniadau ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal, bu’r Gwasanaethau Plant a’r Gyfarwyddiaeth
Addysg yn cydweithio er mwyn paratoi Cynllun Gweithredu Addysg ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal ar y cyd
rhwng Gwasanaethau Addysg a Phlant.  

Mewn ymgynghoriad â phobl ifanc, bu i ni lansio Cynllun Addysg Personol wedi ei lunio er mwyn helpu tracio a
hyrwyddo llwyddiannau addysgol Plant sy'n Derbyn Gofal. Er mwyn cynorthwyo gweithredu’r cynlluniau hyn
mewn amser ac i safon, trefnom hyfforddiant arfer orau ar gyfer 150 gweithiwr cymdeithasol, 30 athro a 50 rhiant
maeth.  Bu arolwg thematig gan Estyn yn edrych ar addysg Plant sy'n Derbyn Gofal ac amlygu ein dogfennau
Cynllun Addysg Bersonol a’r Rhaglen Hyfforddi ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal fel dau faes arfer dda. Oherwydd y
Rhaglen Hyfforddi ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal, cafodd 31 o bobl ifanc brofiad gwaith a chafodd dau gynnig
Prentisiaeth Gorfforaethol. Bu i ni hyfforddi 15 o’n rheolwyr i ddod yn fentorau ieuenctid a rhoi'r gallu iddynt asesu
anghenion addysgol unigolion a ffactorau ymddygiad a allai greu rhwystrau i ddysgu.  

Sefydlom hefyd system dracio ar y we sy’n galluogi ein rheolwyr yn y Gwasanaethau Plant ac Addysg i dracio
presenoldeb a chyrhaeddiad yr holl Blant sy'n Derbyn Gofal yn fisol. Felly, rydym yn llunio cynlluniau gweithredu
pan  mae materion yn codi fel y gellir mynd i’r afael â phroblemau yn brydlon ac arbed tarfu neu wahardd a
chynnal parhad addysg Plentyn sy’n Derbyn Gofal. 

Cynhaliwyd dau weithdy ar y cyd ar gyfer y Gwasanaethau sy'n cynorthwyo Plant sy'n Derbyn Gofal 0-14 oed a
14+oed gyda staff Addysg er mwyn ystyried proses Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) a datblygu rhwydwaith
o gyfleoedd partneriaeth ar gyfer staff y ddwy Gyfarwyddiaeth. Mae’r gweithdai AAA wedi rhoi’r gallu i weithwyr
cymdeithasol gyflymu gwaith ar gynlluniau addysg a chwblhau'n fwy prydlon. Byddai hyn yn helpu gwella'r
sefyllfa ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal a phobl ifanc oherwydd y gallwn ddatrys problemau’n fwy effeithiol ac yn
gyflymach.  
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Mae’r berthynas rhwng Gwasanaethau Plant ac Addysg yn parhau i atgyfnerthu, yn arbennig lle mae staff y
rheng flaen yn gweithio’n agos â’i gilydd er mwyn effeithio’n uniongyrchol ar addysg Plant sy'n Derbyn Gofal.
Mae rheolwyr y ddwy Gyfarwyddiaeth yn cyfarfod yn fisol er mwyn tracio presenoldeb a chyrhaeddiad yr holl
Blant sy'n Derbyn Gofal ac er mwyn llunio cynlluniau ar y cyd pan mae problemau’n codi er mwyn mynd i’r afael
â nhw’n brydlon er mwyn osgoi tarfu a gwahardd a chynnal parhad ar gyfer y plentyn.

Pan nad yw’r gwasanaeth yn  ateb anghenion Plentyn sy’n Derbyn Gofal, mae Arweinydd Cyrhaeddiad yn herio
ysgolion. Trafodir cynnydd mewn cyfarfodydd Tîm o Amgylch yr Ysgol a chynhelir cyfarfodydd bob tymor gan
Dîm Addysg Plant sy'n Derbyn Gofal er mwyn herio’r gwasanaeth ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal a rhannu
arfer dda. 

Mae ein hymroddiad i sicrhau bod Plant sy'n Derbyn Gofal yng Nghaerdydd yn cyrraedd eu potensial yn parhau
yn ein Cynllun Corfforaethol 2016-18 ac rydym yn bwriadu lansio Strategaeth Rhianta Corfforaethol newydd er
mwyn codi proffil Plant sy'n Derbyn Gofal. Bydd hyn yn sicrhau bod y Cyngor a’i bartneriaid yn cyflawni eu
cyfrifoldebau i bob plentyn a pherson ifanc sydd yn eu gofal drwy geisio cyflawni yn union yr un canlyniadau
cadarnhaol y byddai pob rhiant da am eu cyflawni ar gyfer ei blant.
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Amcan Gwella: 
Dysgwyr sy’n oedolion yn cyflawni eu potensial

Beth roeddem yn gobeithio'i gyflawni?
Yn ystod 2015-16, dywedom y byddem yn canolbwyntio ar y canlynol:
•      Mwy o gyrsiau achrededig i ddysgwyr â blaenoriaeth a lefel gofrestru gwell i gefnogi dysgwyr sy’n oedolion i

gyflawni eu llawn botensial

Crynodeb o'n perfformiad
Mae ein hunanwerthusiad o'n perfformiad yn dangos ein bod wedi gwneud cynnydd da tuag at gyflawni’r
Amcan Gwella hwn gan ein bod wedi gweld gwelliant yn yr holl brif feysydd perfformiad. Ers 2013 rydym wedi
cael dau archwiliad Estyn; nododd yr un diweddaraf, yn 2015, ein bod wedi gwneud cynnydd cryf neu dda tuag
at gyflawni’i chwe argymhelliad ac nid oedd y bartneriaeth yn rhan o unrhyw weithgareddau dilynol pellach. 

Mae’r meysydd y mae Estyn wedi’u nodi fel rhai sydd wedi gwella fel a ganlyn:
•      Cyfraddau llwyddiant ac achredu gwell i ddysgwyr
•      Mwy o ffocws ar godi safonau llwyddiant dysgwyr
•      Defnyddio arbenigedd sefydliadau unigol yn effeithiol i wella ansawdd gwaith ym mhob rhan o’r

bartneriaeth
•      Grwpiau Cwricwlwm a Chynnydd yn gweithio’n effeithiol i gynnig cwricwlwm â chanolbwynt gwell

Ers yr archwiliad hwn, rydym wedi parhau i adeiladu ar y gwaith da y mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned (DOG)
yn ei wneud. Mae ein perfformiad yn dangos gwelliannau sylweddol mewn cyfraddau llwyddiant y bartneriaeth
DOG ac, yn fwy penodol, gwelliannau yng Nghaerdydd a’n hardaloedd mwyaf difreintiedig.  

Mae ein Gwasanaethau i Mewn i Waith yn helpu pobl i ennill y sgiliau sydd eu hangen arnynt i gael gwaith. Mae
rhai o'r prif feysydd llwyddiant dros y flwyddyn fel a ganlyn:

•      Cwblhaodd 3,722 o bobl hyfforddiant sgiliau gwaith; cynnydd o 1,371 o bobl o’i gymharu â'r llynedd
•      Cwblhaodd 1,431 hyfforddiant achrededig sy’n gyson â’r llynedd
•      Pasiodd 91% o bobl eu cwrs yn llwyddiannus sy’n gyson â’r llynedd
•      Dywedodd 98% o bobl eu bod yn gallu cael cyflogaeth yn haws o ganlyniad i’r hyfforddiant y cawson nhw,

cynnydd o 18% o’i gymharu â’r llynedd

Er ein bod wedi gwneud cynnydd da, rydym yn cydnabod bod mwy o waith eto i'w wneud a byddwn yn parhau i
fonitro'n cynnydd mewn cyd-destun yr Amcan Gwella hwn yn ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2016-18. 
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Sut y mesurom ein cynnydd

Mesurau perfformiad

Cyfradd llwyddiant dysgwyr yn y
Bartneriaeth

Cyfradd lwyddo dysgwyr yng
Nghaerdydd

Dysgwyr yn nengraddau
amddifadedd un a dau i gyflawni
cyfradd lwyddiant cyffredinol y
Bartneriaeth neu’n uwch

Targed
2015-16

90%

88%

87%

Canlyniad
2013-14

80%

60%

Dengradd
1 = 76%

Dengradd
2 = 78

Canlyniad
2014-15

84%

72%

Dengradd
1 = 84%

Dengradd
2 = 84%

Canlyniad
2015-16

91%

87%

Dengradd
1 = 92%

Dengradd
2 = 91%

A ydym yn
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s

s

s

A
gyrhaeddom
y targed?

Mae’r canlyniad yma’n dangos bod perfformiad ym mhartneriaeth DOG wedi cynyddu’n sylweddol a’n bod wedi bwrw
ein targed yn 2015-16. Mae hyn yn dangos bod cyfraddau llwyddiant dysgwyr wedi gwella o ganlyniad i waith
effeithiol ym mhartneriaeth DOG. 

Er na bu ond y dim i ni fwrw ein targed, mae perfformiad yn 2015-16 yn dangos gwelliant sylweddol o'i gymharu â'r
llynedd. Mae hyn yn dangos bod y gyfradd lwyddiant yng Nghaerdydd yn gwella’n sylweddol. 

Mae perfformiad ar gyfer 2015-16 yn dangos gwelliant, sy’n dangos bod dysgwyr yn ein hardaloedd anos i’w cyrraedd
yn cyflawni cyfradd llwyddiant sy’n uwch na’r gyfartaledd. 
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Beth rydym wedi llwyddo ei wneud eleni?
Yn ein Cynllun Corfforaethol 2015-17 rydym wedi gwneud ymrwymiadau, wedi datgan yr hyn rydym am ei
gyflawni er mwyn helpu i ni sicrhau hyn yng nghyd-destun yr Amcan Gwella. Mae’r wybodaeth isod yn nodi
manylion yr hyn rydym wedi ei gyflawni yn 2015-16.

•     Cynyddu cofrestru ar gyfer dysgwyr â blaenoriaeth bob blwyddyn erbyn Mawrth 2016

Rydym wedi gweithio ar y cyd â Chymunedau yn Gyntaf a Chanolfan Byd Gwaith i ddatblygu rhaglen Dysgu i
Weithio, wedi’i theilwra i siwtio anghenion dysgwyr â blaenoriaeth. Cofrestrodd 2,800 o ddysgwyr â
blaenoriaeth, o’i gymharu â 2,436 y llynedd. Mae’r cynnydd hwn yn y nifer a gofrestrodd yn golygu bod dysgwyr
â blaenoriaeth yn manteisio ar y cyrsiau sydd ar gael, gan eu galluogi i ennill y sgiliau a’r cymwysterau er mwyn
symud ymlaen at addysg bellach neu gyfleoedd cyflogaeth. 

Derbyniom adborth cadarnhaol gan ein dysgwyr yn ystod y flwyddyn gan gynnwys:

“Fe wnes i fwynhau'r cwrs hwn yn fawr. Roedd cydbwysedd da o wybodaeth. Mae wedi fy nghyffroi am
fynd i mewn i gyflogaeth”

“Fy nod hirdymor yw dod yn gynorthwy-ydd addysgu. Ar hyn o bryd rwy’n gweithio fel goruchwylydd
amser cinio ac mae’r cwrs hwn wedi fy helpu yn y gwaith a gartref”

“Mae Andrea wedi dweud am faint y mae cefnogaeth ac anogaeth y dosbarthiadau a’r gefnogaeth
gan y staff DOG wedi gwneud gwahaniaeth i’w hyder a’i hunan-barch.  Bydd hi’n mynychu cwrs i

wirfoddolwyr yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro a bydd yn dechrau gwirfoddoli ar gyfer DOG ym mis Medi”

•     Cynyddu nifer y cyrsiau achrededig a gynigir i ddysgwyr â blaenoriaeth erbyn Mawrth 2016

Trwy gynllunio’r cwricwlwm yn gadarn, gallwn gynyddu nifer y cyrsiau achrededig sydd ar gael trwy’r rhaglen
Dysgu i Weithio. Mae’r cynnydd mewn cyrsiau wedi galluogi dysgwyr â blaenoriaeth i ennill cymwysterau er
mwyn symud ymlaen at addysg bellach neu gyfleoedd cyflogaeth. Cynigwyd 206 o gyrsiau achrededig, o’i
gymharu â 173 yn y flwyddyn flaenorol.

•     Cynyddu nifer y cyrsiau ar gyfer dysgwyr â blaenoriaeth a gynhelir yn ardaloedd Cymunedau yn
Gyntaf erbyn Mawrth 2016

Trwy weithio ar y cyd â Chymunedau yn Gyntaf gallwn gynnig cyrsiau sydd y mwyaf addas ar gyfer dysgwyr â
blaenoriaeth mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf. Cynigwyd cyfanswm o 487 o gyrsiau o’i gymharu â 292
yn y flwyddyn flaenorol. 
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Amcan Gwella: 
Diogelu pobl sydd mewn perygl yng Nghaerdydd 

Beth roeddem am ei gyflawni?
Yn ystod 2015-16 dywedom y byddem yn canolbwyntio ar y canlynol:

•      Datblygu ystod o wasanaethau mwy effeithiol i atal yr angen i wahanu plant neu oedolion sy’n agored i
newid oddi wrth eu teuluoedd, neu i atal yr angen iddynt dderbyn gofal oddi wrthynt

•      Diogelu pobl sy'n agored i niwed yn barhaus rhag cam-fanteisio neu niwed sylweddol 

Crynodeb o’n perfformiad
Mae ein hunanwerthusiad o’n perfformiad yn dangos ein bod wedi gwneud cynnydd da mewn perthynas â'r
Amcan Gwella hwn gan ein bod wedi gweld gwelliant ym mhob maes perfformiad allweddol. Cafwyd archwiliad
positif gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC), a nododd yn eu hadroddiad
‘Archwilio Gwasanaethau Plant Cyngor Dinas Caerdydd', Mawrth 2016:

“Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i flaenoriaethu gwasanaethau sy’n cefnogi’r bobl hynny sy’n agored i
niwed, ond mae'n rhaid iddo gyflenwi hyn gyda chyllideb sy'n lleihau a mwy o alw”.

Yn ystod 2015-16, rydym wedi datblygu a gweithredu’r hyn a ganlyn:

•      Yr Hyb Diogelu Aml-Asiantaethol (MASH) – rydym wedi gweithio gyda’n partneriaid yn yr Heddlu, y
Gwasanaethau Iechyd ac Addysg a'r Gwasanaeth Prawf i’n galluogi i wella’r system o ran amddiffyn plant
rhag niwed sylweddol 

•      Y Strategaeth Cymorth Cynnar newydd fydd yn galluogi mynediad i deuluoedd at gymorth yn gynt, gan
atal yr angen i blentyn gael ei symud o'i gartref 

Datblygom Fframwaith Ddeilliannau ynghylch cam-fanteisio yng Nghaerdydd, er mwyn ein galluogi i gasglu
gwybodaeth a data ar fasnachu pobl yn y ddinas.  Mae cyfanswm o 329 o swyddogion o amryw o sefydliadau
partner (gan gynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, y Drydedd Sector a Heddlu De Cymru) wedi
mynychu Hyfforddiant Masnachu Pobl.

Er ein bod wedi gwneud cynnydd da yn y maes hwn, rydym yn cydnabod bod mwy o waith i’w wneud. Rydym
wedi sefydlu Bwrdd Diogelu sy’n gweithredu ar ran y Cyngor cyfan. Mae un o'n Haelodau Cabinet yn cadeirio'r
bwrdd hwn, a gefnogir gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol. Dros y flwyddyn nesaf, bydd ein
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol yn gwerthuso effeithiolrwydd trefniadau diogelu'r Cyngor. 

Er ein bod wedi gwneud cynnydd da, rydym yn cydnabod bod rhagor o waith i'w wneud a byddwn yn parhau i
fonitro ein cynnydd yng nghyd-destun yr Amcan Gwella hwn yn ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2016-18. 



57

Sut mesurwyd ein cynnydd

Mesur Perfformiad

% swyddi gwag gwaith
cymdeithasol y Gwasanaethau Plant
ledled y gwasanaeth 

% y cyfeiriadau mewn 12 mis sy’n
ail-gyfeiriadau 

% y cynadleddau amddiffyn plant
cychwynnol yn ystod y flwyddyn a
gynhaliwyd o fewn 15 diwrnod o
drafodaeth y strategaeth 

% yr adolygiadau amddiffyn plant a
wnaed o fewn amserlenni statudol
yn ystod y flwyddyn 

Targed
2015-16

15%

24%

92%

100%

Canlyniad
2013-14

20.8%

25.6%

83.8%

98.5%

Canlyniad
2013-14

27.2%

25.4%

90.7%

99.8%

Canlyniad
2015-16

22.2%

23.4%

94.4%

99.8%
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Mae nifer y swyddi gwag wedi aros yn eithaf sefydlog drwy'r flwyddyn.  Rydym wedi parhau â’n hymgyrch recriwtio ac
wedi cytuno y dylid recriwtio gweithwyr cymdeithasol ychwanegol “wrth gefn” ar ôl llenwi’r holl swyddi.  Bydd hyn yn
galluogi’r gwasanaeth i gynnal cysondeb o ran darpariaeth gwasanaeth a llwythi achos wrth reoli trosiant staff iach
heb orfod dibynnu ar weithwyr cymdeithasol asiantaeth drud.  Rydym wedi diwygio’r targed uchelgeisiol o 15% i 18%
ar gyfer 31 Mawrth 2017. Bydd Strategaeth Gweithlu Gwasanaethau Cymdeithasol yn cael ei datblygu yn 2016-17.

Gwelwyd lleihad parhaus yn nifer yr ail-gyfeiriadau dros y chwarter, ac mae'r perfformiad yn diwallu'r targed. Bydd y
monitro cyson yn parhau. Mae adolygiad y Ffurflen Gyfeirio Aml-Asiantaethol a gynlluniwyd ar gyfer Chwarter 2 wedi'i
integreiddio gyda gwaith sy'n mynd rhagddo ar Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Rhoddir
ystyriaeth i fabwysiadu ffurflen Cwm Taf, sy’n ystyried y Set Data Craidd Lleiafrifol Cenedlaethol. Rhagwelir y bydd y
MASH, unwaith y’i gweithredir, yn arwain at leihad mewn cyfeiriadau ac ail-gyfeiriadau anaddas. Roedd hefyd ffocws ar
gyflawni deilliannau gwell i blant wrth gau achosion, gan felly leihau nifer yr ail-gyfeiriadau i'r Gyfarwyddiaeth.

Roedd gwelliant parhaus yn erbyn y dangosydd perfformiad hwn yn 2015-16 ac roedd yr alldro blynyddol yn fwy na’r
targed, sef 92%.

Mae perfformiad mewn perthynas ag amseriad adolygiadau amddiffyn plant yn parhau’n gryf. Dim ond dau
adolygiad gafodd eu cynnal y tu allan i amserlenni yn ystod y flwyddyn.
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Mesur Perfformiad

Canran y cyfeiriadau amddiffyn
oedolion a wnaethpwyd ble bo'r risg
wedi'i reoli

Targed
2015-16

Gosod
targed yn

amherthnasol

Canlyniad
2013-14

91.98%

Canlyniad
2013-14

91.14%

Canlyniad
2015-16

95.88%
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targed yn 

amherthnasol

Roedd cynnydd yn y nifer o archwiliadau a gwblhawyd yn 2015-16 (95.88%); roedd hyn oherwydd cynnydd o ran
pryderon am sawl darparwr nyrsio a nifer o archwiliadau yn gysylltiedig ag un darparwr gofal cartref.

Beth rydym wedi ei gyflawni eleni?
Yn ein Cynllun 2015-17 gwnaethom nifer o ymrwymiadau yn amlinellu’r hyn roeddem am ei gyflawni i’n
cynorthwyo i wireddu ein Hamcan Gwella. Mae’r wybodaeth isod yn manylu ar yr hyn a gyflawnom yn 2015-16. 

•     Datblygu rhaglen gydlynol o hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth yr holl staff rheng-flaen mewn
perthynas â Phobl sy'n Agored i Niwed erbyn Gorffennaf 2016, fydd yn cynnwys Camfanteisio’n
Rhywiol Ar Blant, Masnachu Pobl, Oedolion sy’n Agored i Niwed a Phlant sy’n Agored i Niwed

Mae cyfanswm o 329 o swyddogion o amryw o sefydliadau partner (gan gynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol
Caerdydd a’r Fro, y Drydedd Sector a Heddlu De Cymru) wedi mynychu Hyfforddiant Masnachu Pobl  Rhoddwyd
hyfforddiant i 60 o gyflogeion Cyngor Caerdydd, gan gynnwys Gweithwyr Cymdeithasol, Ymwelwyr Iechyd
Dechrau'n Deg a Swyddogion Hyb.  Roedd adborth o’r hyfforddiant yn bositif, er enghraifft:

“Codwyd ymwybyddiaeth ymhlith Swyddogion Rheng-flaen o ran adnabod dioddefwyr posib"
“Rhoddodd fewnwelediad gwell i Swyddogion yr Heddlu” a “Llawer o wybodaeth, ysgogodd syniadau”

Mae’r hyfforddiant hwn wedi codi ymwybyddiaeth ynghylch masnachu pobl ac wedi arwain at gynnydd yn y
nifer o gyfeiriadau i'r Gynhadledd Asesu Risg Aml-Asiantaethol (MARAC) sy'n ymdrin ag achosion masnachu
pobl posib. 

Gwnaethom gynnal adolygiad o'n gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed (POVA) i sicrhau ein bod
yn cydymffurfio â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, ac wedi cyfrannu at raglen
hyfforddiant y Bwrdd Diogelu Corfforaethol gyda sesiynau codi ymwybyddiaeth a ddechreuodd fis Medi 2015.
Derbyniodd 190 o staff y Gwasanaethau Oedolion hyfforddiant POVA yn ystod y flwyddyn, ac mae ein
perfformiad yn dangos ein bod wedi rheoli’r risg yn 95.88% o gyfeiriadau amddiffyn oedolion, o'i gymharu â
91.14% y llynedd. 
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•     Sefydlu dull aml-asiantaethol o ran casglu data a gwybodaeth am gamfanteisio’n rhywiol ar blant
erbyn Mawrth 2016

Wrth baratoi am ofynion adrodd Cymru gyfan, gweithiom yn agos gyda'r Heddlu i gyflwyno Pecyn Cymorth
Aml-Asiantaethol i'w ddefnyddio i gasglu data ar bob achos o gamfanteisio'n rhywiol ar blant (CSE) yng
Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Yn ogystal, rydym wedi gweithio i sicrhau bod y cysylltiadau i’r Pecyn Cymorth
Agored i Niwed CSE mewn lle yn briodol, fydd yn ein galluogi i ehangu ein gallu i gasglu gwybodaeth i’r dyfodol.
Bydd y wybodaeth a gesglir yn ein galluogi i rannu gwybodaeth ledled y bartneriaeth i atal camfanteisio’n
rhywiol ar blant yn well.

•     Sefydlu dull aml-asiantaethol o ran casglu data a gwybodaeth am fasnachu pobl erbyn Mawrth 2016

Datblygom Fframwaith Deilliannau ynghylch camfanteisio yng Nghaerdydd, i'n galluogi i gasglu gwybodaeth a
data ar fasnachu pobl yn y ddinas. 

Yn ogystal, fe weithredom system ar gyfer rhannu’r holl wybodaeth a gasglwyd ar gyfer y MARAC masnachu
pobl gydag Uned Wybodaeth yr Heddlu, ac mae gennym gynrychiolaeth ar y Bwrdd Gwybodaeth Rhanbarthol
sy'n cwrdd ar sail chwarterol.  Bydd defnyddio’r system hon yn ein galluogi i ddadansoddi tueddiadau i'r dyfodol,
fydd yn rhoi gwybod i ni ac asiantaethau Partner am weithgarwch troseddol.

•     Gweithredu’r Agenda Gwelliannau Brys ar gyfer y Gwasanaethau Plant, gan gynnwys:
       - Gwella’r system ar gyfer amddiffyn plant rhag niwed sylweddol drwy weithredu trefniadau aml-

asiantaethol newydd ar gyfer rheoli cyfeiriadau erbyn Mawrth 2016.
       - Gwella'r broses o recriwtio a chadw gweithwyr cymdeithasol plant, gan sicrhau bod y Cyngor yn

bodloni ac yn cynnal graddfa swyddi gwag o dan 15% erbyn Mawrth 2016.

Rydym wedi gweithio gyda’n partneriaid yn yr Heddlu, y Gwasanaethau Iechyd ac Addysg a'r Gwasanaeth
Prawf i’n galluogi i wella’r system o ran amddiffyn plant rhag niwed sylweddol, ac i gytuno ar drefniadau
llywodraethu’r MASH, ynghyd â’i fodel gweithredu, cyfansoddiad staff a seilwaith TGCh. Bu ychydig o oedi o ran
TGCh a chynllunio llawr, fodd bynnag mae Heddlu De Cymru wedi lleddfu mwy o oedi drwy alluogi i staff fod yn
gweithio mewn dau leoliad.  Mae partneriaid yn datblygu’r Protocol Rhannu Gwybodaeth, mae'r broses o fapio
llwybrau cyfeirio wedi'i gwblhau, ac mae'r broses o archwilio cefndir pob aelod staff bron wedi'i gwblhau.

Rydym wedi ystyried Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, gan newid y Ffurflen Gyfeirio
Aml-Asiantaethol (MARF) a'r Ffurflen Oedolion sy'n Agored i Niwed (VA1) i'w defnyddio yn 2016-17.

Bydd effaith y MASH yn cael ei fonitro drwy gydol 2016-17.
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•     Dechrau gweithredu Strategaeth Ataliol Plant a Theuluoedd newydd erbyn Hydref 2015 fydd yn
galluogi mynediad at gymorth yn gynt i deuluoedd, yn atal yr angen i blant orfod symud o’u
cartrefi ac yn lleddfu’r galw am ymyriadau drud

Rydym wedi datblygu’r Strategaeth Cymorth Cynnar newydd gan ymgynghori â’n prif bartneriaid (Iechyd, yr
Heddlu, Barnardo’s, Gweithredu Dros Blant). Bydd effaith y strategaeth yn cael ei fonitro ochr yn ochr â'n gwaith
i'w ymgorffori yn 2016-17, gan ei bod hi'n rhy gynnar i brofi'r effaith ar yr adeg y cafodd yr adroddiad hwn ei
ysgrifennu.  Byddwn yn datblygu dangosyddion fydd yn cael eu monitro drwy gydol 2016-17, ochr yn ochr ag
unrhyw effaith bosib ar gyllidebau er mwyn rhoi tystiolaeth bod ein gwaith ataliol yn gweithio'n dda.

Yn ogystal, gwnaethom beilota'r Gwasanaeth Ymateb Cyflym a bu deilliannau positif, sydd wedi ein galluogi i
barhau â'r gwasanaeth ac ehangu capasiti.  Mae’r gwasanaeth yn cefnogi teuluoedd a gyfeirir at Wasanaethau
Plant oherwydd y teulu'n torri i lawr, plant yn dioddef esgeulustod neu'r berthynas rhyngddyn nhw a'u
rhieni/gofalwyr yn torri i lawr, sydd felly mewn perygl gwirioneddol o ddod yn blentyn mewn gofal fydd yn cael ei
roi mewn gofal maeth. Yn ystod chwe wythnos cyntaf y peilot, bu i 23 o blant a'u teuluoedd ymgysylltu â'r
gwasanaeth, gan adrodd eu bod yn teimlo bod rhywun yn gwrando arnynt a'u bod yn cael eu cefnogi i ddiwallu
targedau teuluol.  Cafodd peryglon eu lleihau yn ystod y cyfnod hwn, a dau blentyn yn dod i dderbyn gofal.

Symudon ni'r Fframwaith Asesu’r Teulu ar y Cyd (JAFF) yn ei flaen, sef adnodd sy’n helpu asiantaethau i asesu
anghenion ac ymateb yn brydlon.  Sicrhawyd eiddo ar gyfer y Ganolfan Adnoddau newydd i’r Glasoed – mae’r
swyddi i gefnogi’r ganolfan wedi’u creu ac mae’r model mewnbwn seicoleg fydd yn cael ei ddefnyddio i gefnogi
Pobl Ifanc wedi’i gytuno gyda’n cydweithwyr yn Iechyd.

Bydd y Ganolfan Adnoddau i’r Glasoed yn targedu pobl rhwng 11-16 sydd mewn perygl o ddod i mewn i ofal.
Bydd hyn yn rhoi cymorth i rieni a chymorth ymddygiadol i bobl ifanc, gan ddefnyddio ymyriadau sy’n seiliedig
ar dystiolaeth.  

•     Gweithredu gwasanaeth cymorth trais domestig wedi’i ail-gomisiynu’n llawn i ddiwallu gofynion
deddfwriaeth newydd – gan gynnig mwy o ddarpariaeth integredig – erbyn Mawrth 2017

Cynhaliom adolygiad o ddarpariaeth bresennol ac fe wnaeth y Comisiynydd Heddlu a Throseddu gomisiynu
Bywydau Diogel, sef gwaith ar gomisiynu Gwasanaethau Trais Domestig yng Nghaerdydd. Bu i waith ddechrau
ar gyflwyno porth llety i ddioddefwyr trais domestig, ond bydd gwaith pellach yn cael ei wneud yn 2016-17 i
weithredu gwasanaeth cymorth trais domestig yn llawn.  
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•     Erbyn Medi 2015, datblygu Cynllun Gweithredu PREVENT aml-asiantaethol cadarn fydd yn:
       - Ymateb i heriau terfysgaeth ac eithafiaeth
       - Atal pobl rhag cael eu denu at derfysgaeth gyda chyngor a chymorth
       - Mynd i’r afael â bygythiad radicaleiddio

Mae PREVENT yn un o 4 o elfennau CONTEST, sef strategaeth gwrth-derfysgaeth y Llywodraeth. Y nod yw
stopio pobl rhag bod ynghlwm wrth derfysgaeth a chefnogi terfysgaeth.  Gwnaethom ddatblygu cynllun
gweithredu PREVENT aml-asiantaethol a alluogodd:

•      Mwy o lywodraethu ledled strategaethau CONTEST a PREVENT
•      Cyflenwi hyfforddiant WRAP (Gweithdy i Godi Ymwybyddiaeth o ‘PREVENT’) i brif ddarparwyr strategaeth

yng Nghaerdydd. Mae hyn wedi cynnwys hyfforddiant i oddeutu 3,000 o bobl ers 2015. Ar ôl cyflwyno’r
hyfforddiant WRAP, mae mwy o staff â’r wybodaeth i adnabod materion PREVENT ac maent yn
ymwybodol o ble i fynd i gael cymorth ble bo angen.

•      Cyflenwi “Cymru’n Cyd-dynnu”(CCD) ym mhob Ysgol Uwchradd yng Nghaerdydd.  Mae hyfforddiant CCD
yn galluogi’r datblygiad o sgiliau meddwl yn feirniadol am eithafiaeth, yn unol â Bil Gwrth-Derfysgaeth a
Diogelwch (2015), gyda chymorth allweddol gan athrawon. 

•      Cyflenwi’r Project Cymdogaeth Ardderchog i 38 o aelodau cymunedol o ystod o gymunedau sydd wedi
arwain ar ymgymryd ag ymgyrchoedd PREVENT, dan arweiniad Race Equality First Caerdydd.

•      Cwblhau’r project arweinwyr ifanc gyda 25 o bobl ifanc.  Mae’r bobl ifanc ar y cynllun yn datblygu sgiliau
arwain a mentora, gyda’r nod o ddeall materion eithafiaeth yn well a chefnogi cydweithwyr

•      Proses Sianel Effeithiol, lle i ddiogelu pobl sy’n agored i gael eu radicaleiddio
•      Cyflwynwyd bidiau i sicrhau cyllid ar gyfer projectau 2016-17

O ganlyniad i’r projectau a gyflenwyd, mae 3,063 o bobl o’r asiantaethau statudol a’r gymuned wedi derbyn
hyfforddiant PREVENT.  Mae hyn yn galluogi pobl i adnabod materion radicaleiddio, i adrodd am y mater ble
bo’n briodol a chynnal ymgyrchoedd i herio eithafiaeth. 
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Amcan Gwella: 
Cynnig tai o safon i bobl Caerdydd

Beth roeddem yn gobeithio'i gyflawni?
Yn ystod 2015-16, dywedom y byddem yn canolbwyntio ar y canlynol:

• Tai cynaliadwy, fforddiadwy o safon dda ar gyfer y sawl mewn angen mwyaf;
• Rhagor o dai ar gael i denantiaid y Cyngor; 
• Sector rhent preifat sy’n addas at y diben.

Crynodeb o'n perfformiad
Mae ein hunanwerthusiad o'n perfformiad yn dangos ein bod wedi gwneud cynnydd da tuag at gyrraedd yr
Amcan Gwella oherwydd y bu i ni weld gwelliant yn yr holl brif feysydd perfformiad. Dros y tair blynedd
ddiwethaf, rydym wedi parhau i weld cynnydd yn nifer yr unedau tai rhent newydd, fforddiadwy ac unedau
perchentyaeth â chymorth.  

Rydym hefyd wedi perfformio'n dda mewn meysydd eraill, er enghraifft:
• Rydym wedi helpu 713 o denantiaid i drosglwyddo neu gyfnewid eu heiddo o ganlyniad i newidiadau

Diwygio Lles er mwyn sicrhau bod yr eiddo y maent ynddo yn bodloni eu hanghenion;
• Rydym wedi gwneud 2,262 cynnig tai cymdeithasol i’r rhai y mae Diwygio Lles yn effeithio arnynt;
• Mae 75.1% o’n tenantiaid yn fodlon ar Gyngor Dinas Caerdydd fel landlord;
• Mae 86.6% o’n tenantiaid yn fodlon ar gyflwr eu heiddo;
• Mae’r Cyngor yn parhau i gynnal Safon Ansawdd Tai Cymru 100%, sy’n dangos eto bod y cynnig tai ar

gyfer tenantiaid y Cyngor yn parhau i fod yn un o safon uchel, yn unol â safonau Llywodraeth Cymru; 
• Mae ein cynllun Partneru Tai gyda’r datblygwr cenedlaethol Wates Living Space Homes yn mynd rhagddo

fel y bwriedid ac mae'r cynllunio ar gyfer cam 1 wedi ei gwblhau;
• Ni fu unrhyw Dai Amlfeddiannaeth yn destun camau gorfodi eleni. 

Er ein bod wedi gwneud cynnydd da, rydym yn cydnabod bod mwy o waith eto i'w wneud a byddwn yn parhau i
fonitro'n cynnydd mewn cyd-destun yr Amcan Gwella hwn yn ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2016-18. 
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Sut y bu i ni fesur ein cynnydd?

Mesurau perfformiad

Nifer y tai fforddiadwy ychwanegol
a gafwyd yn y flwyddyn. 

Targed
2015-16

20%

Canlyniad
2013-14

58%

Canlyniad
2014-15

48%

Canlyniad
2015-16

69%
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s

Gyrhaeddom
y targed?

Yn 2015-16, bu i ni gynnig 273 o unedau tai fforddiadwy o’u cymharu â’r 239 yn 2014-15 a 204 yn 2013-14. Mae hyn
yn dangos ein gallu ac ymroddiad parhaus i gynnig cartrefi fforddiadwy yng Nghaerdydd. 

Beth rydym wedi llwyddo ei wneud eleni?
Yn ein Cynllun Corfforaethol 2015-17 rydym wedi gwneud nifer o ymrwymiadau sy’n nodi’r hyn rydym am ei
gyflawni er mwyn helpu ni i sicrhau hyn yng nghyd-destun yr Amcan Gwella. Mae’r wybodaeth isod yn nodi
manylion yr hyn rydym wedi ei gyflawni yn 2015-16.

•     Cynnig tua 1600 o dai newydd yng Nghaerdydd trwy’r Cynllun Partneru Tai, fel rhan o’r dull
graddol erbyn 2024; bydd 40% yn dai fforddiadwy.

Mae ein Cynllun Partneru Tai yn ddatblygiad cyffrous rhwng Cyngor Dinas Caerdydd a’r datblygwr cenedlaethol
Wates Living Space Homes er mwyn helpu i fynd i’r afael ag anghenion tai yng Nghaerdydd.  Bydd y cynllun yn
parhau tan 2014 ac mae’n cadw ar yr amserlen ar hyn o bryd: dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi penodi
contractwr ac wedi cychwyn cynllunio manwl ar gyfer safleoedd cam 1. 

•     Rhoi’r Polisi Dyrannu Tai ar waith er mwyn rheoli’r galw am dai a sicrhau y rhoddir tai i'r rhai sydd
mewn angen mwyaf.

Rydym wedi parhau i weithio gyda'r prif Gymdeithasau Tai yng Nghaerdydd er mwyn helpu pobl i ddod o hyd i
gartrefi fforddiadwy yn y ddinas. 

Mae gennym nifer cyfyngedig o dai i'w rhentu ac yn y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi addasu ein cynllun
dyrannu er mwyn iddo gyd-fynd â’r ddeddfwriaeth digartref newydd Deddf Tai (Cymru) 2014.

Ar y cyd â Chymdeithasau Tai Cadwyn, Cymunedol Caerdydd, Hafod, Linc Cymru, Newydd, Taf, United Welsh a
Wales and West, defnyddiom yr un Restr Aros a Chynllun Dyrannu i osod eiddo yng Nghaerdydd. Mae’r Cynllun
yn sicrhau ein bod yn helpu'r bobl sydd â’r angen mwyaf am dai yn gyntaf, ac yn rhoi dewis i bobl ynghylch lle
mae arnynt eisiau byw, ac mewn eiddo sy'n bodloni eu hanghenion.

J



64

•     Sicrhau bod y sector rhent preifat yn addas at y diben a bod y cartrefi’n cyflawni’r safonau
cyfreithiol er mwyn diogelu iechyd tenantiaid trwy ymchwilio i gwynion yn ôl blaenoriaeth a
gweithredu cynlluniau trwyddedu ychwanegol yn y ddinas.

Ers inni ddod yr Awdurdod Trwyddedu penodol dros Gymru yn 2015, rydym wedi parhau i arwain gyda menter
genedlaethol Rhentu Doeth Cymru er mwyn sicrhau bod Landlordiaid ac Asiantaethau’r sector rhent preifat yn
cydymffurfio â gofynion Deddf Tai (Cymru) 2014. Hyd yma, mae 13,192 landlord yng Nghymru wedi cofrestru â
Rhentu Doeth Cymru ac mae 1,858 wedi cwblhau sesiynau hyfforddi. 

Yng Nghaerdydd, buom yn cysylltu â landlordiaid preifat er mwyn adnabod y rhwystrau y maent yn eu hwynebu
wrth roi tai i’r cleientiaid ag anghenion blaenoriaethol.  O hyn, bu i ni allu llunio cynnig ar gyfer landlordiaid ar
ffurf pecyn Opsiynau Tai, a chynnig cymorth a chefnogaeth iddynt wrth rentu eiddo. Lansiom y pecyn Opsiynau
Tai yn swyddogol ym mis Mawrth 2016 a byddwn yn parhau i hyrwyddo hyn dros y flwyddyn nesa. 

Er mwyn sicrhau bod y cartrefi’n cyrraedd y safonau ac yn ddiogel ar gyfer y preswylwyr, ac er mwyn datblygu ar
y gwaith da a fu eisoes, rydym wedi ail-ddatgan Cynllun Trwyddedu Ychwanegol Cathays.  Gwnaethom hyn er
mwyn sicrhau bod tua 2000 Tŷ Amlfeddiannaeth yn parhau i fanteisio ar archwiliad a safonau amwynder a
diogelwch tân a reoleiddir.  
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Amcan Gwella: 
Cefnogir pobl Caerdydd i fyw'n annibynnol

Beth oedd arnom eisiau ei gyflawni?
Yn ystod 2015-16, penderfynwyd y byddem yn canolbwyntio ar:

•      Sicrhau bod pobl yn gallu byw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain
•      Cefnogaeth drosiannol effeithiol i oedolion ifanc sy'n agored i newid ac sy'n gadael y system gofal

Crynodeb o’n perfformiad
Wrth hunanwerthuso ein perfformiad, gwnaethom ganfod ein bod wedi gwneud cynnydd boddhaol mewn
perthynas â'r Amcan Gwella hwn gan ein bod wedi gweld gwelliant yn y rhan fwyaf o'n prif feysydd perfformiad. 

Cafwyd adroddiad archwiliad positif gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)
mewn perthynas â Gofal Cartref. Nodwyd yn archwiliad AGGCC bod "defnyddwyr gwasanaeth yn derbyn gofal
gan staff cymwys a hyderus sy'n eu trin gydag urddas a pharch. Mae’r gwasanaeth yn gweithio’n agos gydag
aelodau o’r tîm iechyd i roi cymorth sy'n ymateb i'r newidiadau yn anghenion gofal pobl". Roedd adborth gan
ddefnyddwyr gwasanaeth yn cynnwys “Mae'r staff yn haeddu canmoliaeth fawr", "roedd pawb yn dda
iawn" ac "roedd staff yn gwrando".

Fe wnaethom greu'r Gwasanaeth Byw’n Annibynnol i gefnogi agenda Ataliol y Cyngor ac mae rhai o’r prif
ddeilliannau fel a ganlyn:

•      Gwnaethom lansio’r Pwynt Cyswllt Cyntaf (PCC) ym mis Hydref 2015, a datryswyd 1,052 o achosion ar y
PCC lle nodwyd canlyniadau amgen ar gyfer Byw’n Annibynnol i alluogi pobl i aros yn eu cartrefi

•      Cyflawnwyd 1,037 o ymweliadau gan Swyddogion Byw’n Annibynnol, ac o’r rhain:
        ➢ Cyfeiriwyd 265 o bobl am ymyrraeth ataliol i atal llithro, baglu a chodymau
        ➢ Cyfeiriwyd 239 o bobl at Dechnoleg Gefnogol
        ➢ Rhoddwyd cymorth i 176 o bobl wedi’u hynysu’n gymdeithasol

•      Gwnaeth ein Swyddogion Ailgartrefu roi cymorth uniongyrchol o ran rhyddhau 124 o gleifion o'r ysbyty i'w
galluogi i gael eu hannibyniaeth yn ôl yn eu cartrefi eu hunain a chafodd 18 o bobl eu rhoi mewn llety
canolraddol dros dro, gan leihau’r angen iddynt aros mewn ysbyty tra bod addasiadau'n cael eu gwneud i'w
cartrefi 
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•      Ar ddiwedd y flwyddyn, cafwyd gostyngiad o 24% yn nifer yr achosion o Oedi Wrth Drosglwyddo Gofal
(OwDG), o’i gymharu â’r un cyfnod y flwyddyn gynt. Fodd bynnag, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
oedd yn ail o’r brig o ran nifer yr achosion o OwDG ledled Cymru, a bu i gapasiti marchnad gofal cartref
Caerdydd barhau’n heriol.

Er ein bod wedi gwneud cynnydd boddhaol, rydym yn cydnabod bod mwy o waith i’w wneud a byddwn yn
parhau i fonitro ein llwyddiant yn erbyn yr Amcan Gwella hwn yn ein Cynllun Corfforaethol 2016-18. 

Sut wnaethom fesur ein cynnydd

Mesur Perfformiad

Y nifer o bobl dros 65 oed sy'n
derbyn cymorth yn y gymuned

Y raddfa o bobl dros 65 oed sy’n
derbyn cymorth mewn Cartrefi Gofal

% y cleientiaid sy’n oedolion ac sy'n
derbyn cymorth yn y gymuned

Targed
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Dewisom y mesur perfformiad hwn yn wreiddiol er mwyn arddangos ffigyrau cymorth yn y gymuned. Fodd bynnag, mae
Polisi’r Cyngor bellach yn canolbwyntio ar agenda ataliol, yn atgyfeirio defnyddwyr gwasanaeth at ddatrysiadau byw’n
annibynnol yn y gymuned yn hytrach na phecynnau gofal traddodiadol, felly nid ydym yn defnyddio’r dangosydd hwn i fesur
ein perfformiad mwyach.  Gwnaethom lansio’r Pwynt Cyswllt Cyntaf (PCC) ym mis Hydref 2015, a datryswyd 1,052 o achosion
ar y PCC lle nodwyd canlyniadau amgen ar gyfer Byw’n Annibynnol i alluogi pobl i aros yn eu cartrefi.

Er gwaethaf cynnydd yn y garfan o'r boblogaeth sydd dros 65 oed, gwelwyd mân gynnydd yn ein perfformiad. Mae nifer y
bobl yr ydym yn eu cefnogi mewn Cartrefi Gofal wedi lleihau ychydig eleni i 859, o’i gymharu ag 861 yn 2014-15. Dangosa
hyn bod angen cyson i bobl dros 65 gydag anghenion cymhleth gael eu cefnogi mewn lleoliad cartref gofal. 

Dewisom y mesur perfformiad hwn yn wreiddiol er mwyn arddangos ffigyrau cymorth yn y gymuned. Fodd bynnag, mae
Polisi’r Cyngor bellach yn canolbwyntio ar agenda ataliol; gan atgyfeirio defnyddwyr gwasanaeth at ddatrysiadau byw’n
annibynnol yn y gymuned, yn hytrach na phecynnau gofal traddodiadol, felly nid ydym yn defnyddio'r dangosydd hwn i fesur
ein perfformiad mwyach.  Gwnaethom lansio’r Pwynt Cyswllt Cyntaf (PCC) ym mis Hydref 2015, a datryswyd 1,052 o achosion
ar y PCC lle nodwyd canlyniadau amgen ar gyfer Byw’n Annibynnol i alluogi pobl i aros yn eu cartrefi.

J
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Sut wnaethom fesur ein cynnydd

Mesur Perfformiad

Graddfa’r oedi wrth drosglwyddo
gofal oherwydd rhesymau gofal
cymdeithasol fesul 1,000 o’r
boblogaeth dros 75 oed

Nifer yr oedolion yn defnyddio’r
cynllun Taliadau Uniongyrchol 

% gofalwyr oedolion a gafodd
gynnig asesiad neu adolygiad o’u
hanghenion

Targed
2015-16

5.92

700

90%

Canlyniad
2013-14

8.56

501

50.2%

Canlyniad
2014-15

10.92

550

64.4%

Canlyniad
2015-16

11.18

615

76.8%

Ydym ni’n
gwella?

s

s

A 
gyrhaeddom
ni’r targed?

Er ein bod wedi gwneud gwaith pellach yn y maes hwn, nid yw ein perfformiad wedi gwella ac nid ydym wedi bodloni’r targed.
Fodd bynnag, mae ein data yn dangos bod gostyngiad o 24% yn y nifer o achosion o Oedi Wrth Drosglwyddo Gofal o’i
gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Symudodd ein Timau Adnoddau Cymunedol i wythnos weithio saith diwrnod i alluogi i bobl
gael eu rhyddhau dros y penwythnos, a bu i'n Swyddogion Ailgartrefu barhau i gefnogi rhyddhau o'r ysbyty. 

Cafwyd cynnydd cyffredinol dros y flwyddyn ond nid ydym wedi bodloni'r targed o 700 ar gyfer y flwyddyn.  Ceir tystiolaeth o'r
bwriad i gynyddu nifer y bobl sy'n derbyn Taliadau Uniongyrchol gan bod 43 o bobl yn gweithio ar y cynllun erbyn diwedd y
flwyddyn. Byddwn yn cyflwyno dangosydd lleol newydd yn 2016-17 i ddal sylw'r bobl sy'n derbyn Taliadau Uniongyrchol ‘yn
ystod’ y flwyddyn i sicrhau ein bod yn cael gwell darlun o faint sy’n defnyddio’r gwasanaeth.  Yn ystod 2015-16, dechreuodd
197 o bobl dderbyn Taliadau Uniongyrchol a bu i 83 beidio â’u defnyddio mwyach (o’r rhain, y prif resymau y tu ôl i hyn oedd
marwolaeth neu cael eu derbyn i Gartref Gofal).    

Er nad ydym wedi cyrraedd y targed osodwyd gennym, rydym wedi arddangos gwelliant parhaus yn ein cynigion o asesiadau
gofalwyr. Yn 2015-16, gwnaethom gynnig 2735 o asesiadau gofalwyr o’i gymharu â 2019 y flwyddyn gynt, a gwnaethom
gwblhau 771 o asesiadau, o’i gymharu â 596 yn 2014-15. Mae cynnig asesiadau i’r gofalwyr yn ein galluogi i roi cyfle iddynt
drafod sut mae gofalu yn effeithio ar eu bywydau, a pha wasanaethau cymorth y mae modd cymryd mantais ohonynt. 

s

s

L

L

L
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Beth ydym wedi’i gyflawni eleni?
Yn ein Cynllun Corfforaethol 2015-17 gwnaethom lawer o ymrwymiadau, gan nodi'r hyn yr oeddem eisiau ei
gyflawni i’n helpu i wireddu’r Amcan Gwella hwn. Mae’r wybodaeth ganlynol yn nodi’n fanwl yr hyn yr ydym
wedi ei gyflawni yn 2015-16.

•     Darparu gwell cymorth tai integredig a gofal cymdeithasol i wella deilliannau i'r bobl hynny sydd
angen cymorth i fyw'n annibynnol, gan gynnwys cynyddu nifer y bobl sy'n gallu aros gartref gyda
dim ond ychydig iawn o ymyrraeth

Sefydlwyd Pwynt Cyswllt Cyntaf i ymateb i ymholiadau ac i weithredu fel gwasanaeth brysbennu i ddod o hyd i
ddatrysiadau amgen i fyw'n annibynnol. Mae’r gwasanaeth wedi gallu ymateb i faterion lefel isel dros y ffôn,
gan gynnig cyngor a chyfeirio at ddarpariaeth gwasanaeth amgen. Cyfeiriwyd mwy o achosion cymhleth at
Swyddogion Byw’n Annibynnol a asesodd 1,037 o ddefnyddwyr gwasanaeth. Cynhaliwyd ein perfformiad drwy
gydol y flwyddyn a dim ond 48% o alwadau a gafodd eu pasio ymlaen i Ofal Cymdeithasol; cafodd y gweddill
eu datrys gan y tîm Pwynt Cyswllt Cyntaf.

•     Gweithio gyda’n partneriaid iechyd i leihau’r cyfanswm o drigolion Caerdydd sy’n profi Oedi wrth
Drosglwyddo Gofal o’r ysbyty

Bu i Grŵp Gwella Oedi wrth Drosglwyddo Gofal gyfarfod ym mis Rhagfyr 2015 a diwygio eu cynllun gweithredu i
wella llif cleifion. Gwnaethom barhau i adolygu capasiti y farchnad gofal cartref a gweithio gyda Chomisiynu a
Chaffael a Busnes Cymru ar y mater hwn. Symudodd ein Timau Adnoddau Cymunedol i wythnos weithio saith
diwrnod er mwyn cynnig gwasanaeth rhyddhau o'r ysbyty ar y penwythnosau. Gwnaeth hyn, ynghyd â rheolwyr
Gofal Cartref ychwanegol, alluogi posibilrwydd o wyth neu fwy o asesiadau sgrinio er mwyn i ofal cartref
ddigwydd ar y penwythnosau. Gwnaeth ein Swyddogion Ailgartrefu (SA) barhau i gefnogi achosion rhyddhau
o’r ysbyty, gan gynnwys ysbytai Dewi Sant a Rookwood. Roedd y SA yn cefnogi defnyddio llety Canolraddol fel
opsiwn amgen i barhau yn yr ysbyty. Yn ystod y flwyddyn, cefnogodd y SA 124 o achosion o ryddhau o'r ysbyty
a chefnogwyd 16 o bobl i ddefnyddio llety Canolraddol. 

•     Cynyddu defnydd o Daliadau Uniongyrchol fel opsiwn amgen i ddarpariaeth uniongyrchol o ofal i
drigolion Caerdydd bob mis

Er bod y nifer o bobl yng Nghaerdydd sy’n derbyn Taliadau Uniongyrchol wedi cynyddu, ni wnaethom fwrw’r
targed a osodwyd. Yn ystod y flwyddyn, sefydlwyd grŵp project fel bod modd i ni ymchwilio i ddulliau amgen o
gynnig Taliadau Uniongyrchol, ac o hyn sefydlwyd dau grŵp ychwanegol i ganolbwyntio ar elfennau ariannol ac
i ymchwilio i fodelau amgen. 
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•     Cefnogi gofalwyr drwy sicrhau bod pob gofalwr yn cael cynnig asesiad gofalwr a chynyddu'r nifer o
asesiadau gofalwyr a gyflawnir

Gwnaethom ymestyn cyfnod cyflogaeth ein Gweithwyr Asesu Gofalwyr pwrpasol tan ddiwedd mis Mawrth
2017, ac yn ystod y flwyddyn bu iddynt barhau i dargedu cwblhad asesiadau gofalwyr. Bu i gyfanswm y nifer o
asesiadau gofalwyr a gyflawnwyd wella o 596 yn 2014-15 i 771 yn 2015-16. Dros y flwyddyn nesaf, gobeithiwn
recriwtio dau Weithiwr Asesu Gofalwyr ychwanegol i gynyddu ein hadnoddau o ran cyflawni asesiadau gofalwyr. 

•     Gwella effeithiolrwydd cymorth trosiannol i blant anabl ac sy’n agored i newid sy’n dod yn
oedolion

Gweithiasom mewn partneriaeth gyda Gyrfa Cymru a Choleg Caerdydd a'r Fro i nodi nifer o bobl ifanc yr oedd
modd eu cefnogi i ddatblygu eu sgiliau a’u hannibyniaeth drwy gael mynediad at wasanaethau yn y gymuned.
Gwnaethom beilota’r cynllun ‘Pan fydda i’n Barod', sy’n galluogi i bobl ifanc barhau i fyw gyda’u Gofalwyr
Maeth ar ôl troi’n 18, gan gynnig sefydlogrwydd o ran eu hamgylchedd cartref. Mae profiadau teuluoedd gyda
phlant ifanc anabl oedd yn gadael Gwasanaethau Plant ac yn dod ynghlwm wrth y Gwasanaethau Oedolion
wedi gwella dros y flwyddyn ddiwethaf. Nodir enghraifft o drosiant a reolwyd yn effeithiol isod:

“Cafodd person ifanc a’i deulu lawer o gyfarfodydd cynllunio rhwng y Gwasanaethau Plant ac Oedolion i nodi ei
anghenion presennol ac i'r dyfodol. Roedd pob asiantaeth perthnasol ynghlwm wrth yr achos i sicrhau bod
cysondeb gwasanaeth. Adroddodd y teulu eu bod yn teimlo fel bod ganddynt yr holl wybodaeth drwy gydol y
trosiant rhwng y gwasanaethau, gan deimlo fel eu bod wedi’u gwerthfawrogi, a chyda dealltwriaeth glir o bwy
oedd yn gweithio gyda’r teulu a pham. O ganlyniad i hyn, roedd modd i’r gwasanaeth nodi'r angen am Ddull
Cynllunio Penderfyniad i asesu anghenion y person ifanc am Gyllid Gofal Iechyd Parhaus".

•     Ehangu’r ystod o opsiynau llety â chymorth i oedolion ifanc sy'n agored i niwed

Gweithiasom mewn partneriaeth gyda’n gwasanaeth Tai i ddatblygu cronfa ddata ‘Porth’ i gefnogi pobl ifanc
oedd angen mynediad at lety. Lansiwyd y Porth hwn ym mis Hydref 2015 er mwyn darparu ‘siop un stop’ o ran
darpariaeth dai i bobl ifanc. Mae'r Porth wedi bod yn ddatblygiad positif iawn i bobl ifanc sydd angen cael
mynediad at lety, ac i'r staff sy'n eu helpu i wneud hynny.   Mae’r gwasanaeth yn hygyrch dros ben, mae’n
lleihau pryder pobl ifanc ac yn lleihau lefelau digartrefedd.
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Amcan Gwella: 
Mae gan Gaerdydd fwy o gyfleoedd cyflogaeth a swyddi gwerth uwch

Beth roeddem am ei gyflawni?
Yn ystod 2015-16 dywedom y byddem yn canolbwyntio ar y canlynol:

• Creu amgylchedd sy’n ddeniadol i gael buddsoddiadau mewn busnesau
• Parhau i gefnogi busnesau newydd a chyfredol
• Cynyddu nifer y swyddi yn y ddinas
• Sicrhau buddsoddiadau newydd ar gyfer twristiaeth a denu ymwelwyr

Crynodeb o’n perfformiad
Mae ein hunanwerthusiad o’n perfformiad yn dangos ein bod wedi gwneud cynnydd da mewn perthynas â'r
Amcan Gwella hwn gan ein bod wedi gweld gwelliant ymhob maes perfformiad allweddol.  Mae’r Cyngor wedi
gweithio gyda phartneriaid yn y sector cyhoeddus a phreifat i wella canol y ddinas i’w wneud yn lle deniadol i
fusnesau ac i wella profiadau ymwelwyr. Mae buddsoddiadau sylweddol mewn seilwaith a chyfleusterau wedi’u
denu a’u gweithredu dros y flwyddyn ddiwethaf, sydd wedi arwain at gynnydd yn nifer ac ansawdd y swyddi
sydd ar gael a chynnydd yn nifer y bobl sy'n ymweld â'r ddinas.

Mae rhai o'r prif feysydd llwyddiant dros y flwyddyn fel a ganlyn:

• Mae 415 o fusnesau wedi’u cefnogi gan y Cyngor ac mae rhai o’r busnesau hyn wedi symud ymlaen at
ddenu cyfanswm o £6,959,014 o gymorth  grant a chyllid y sector preifat

• Mae 4,304 o swyddi newydd wedi'u hamddiffyn mewn busnesau wedi’u cefnogi gan y Cyngor ac mae
60% o’r rhain yn fwy na chyflog cyfartalog Cymru

• Mae caniatâd cynllunio wedi'i gymeradwyo ar gyfer 316,211 troedfedd sgwâr o adeiladau swyddfa Gradd A
yng nghanol y ddinas

Er ein bod wedi gwneud cynnydd da, rydym yn cydnabod bod rhagor o waith i'w wneud a byddwn yn parhau i
fonitro ein cynnydd yng nghyd-destun yr Amcan Gwella hwn yn ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2016-18. 



71

Sut y mesurom ein cynnydd

Mesur Perfformiad

Gofod swyddfa ‘Gradd A’ i gael ei ddatblygu yng
Nghaerdydd 

Busnesau wedi’u cefnogi‘n ariannol neu fel arall
gan y Cyngor 

Swyddi newydd wedi’u hamddiffyn mewn
busnesau wedi’u cefnogi gan y Cyngor, yn
ariannol neu fel arall

Targed
2015-16

100,000

50

1,000

Canlyniad
2014-15

30,000

351

2,395

Canlyniad
2015-16

316,211

415

4,304

Ydyn ni’n
gwella?

s

s

s

A
gyrhaeddom
ni’r targed?

Yn ystod y flwyddyn mae caniatâd cynllunio wedi’i gymeradwyo ar gyfer 316,211 tr. sg. o adeiladau swyddfa Gradd A
sy’n ateb y galw gan gyflogwyr mawr fel y BBC, Cyllid Cymru, Alert Logic, Network Rail, WSP/Parsons Brinckerhoff ac
Opus Energy.  

Yn ystod y flwyddyn, rhoesom gymorth ariannol i 382 o gwmnïau a chyngor busnes i 33 o fusnesau.

Er gwaethaf lleihad yn yr arian grant sydd ar gael, rydym wedi gweld cynnydd yn nifer y swyddi sydd wedi'u creu a'u hamddiffyn
mewn cwmnïau wedi'u cefnogi gan y Cyngor ac mae hyn o ganlyniad yn rhannol i broffil Caerdydd fel lle busnes deniadol.

Beth rydym wedi ei gyflawni eleni?

Yn ein Cynllun Corfforaethol 2015-17 gwnaethom nifer o ymrwymiadau yn amlinellu’r hyn roeddem am ei
gyflawni i’n cynorthwyo i wireddu ein Hamcan Gwella.  Mae’r wybodaeth isod yn manylu ar yr hyn a gyflawnom
yn 2015-16. 

•     Darparu, gyda phartneriaid, 200,000 troedfedd sgwâr o ofod swyddfa Gradd A yn rhan o ardal
busnes newydd yng nghyffiniau'r Orsaf Ganolog rhwng mis Mawrth 2014 a mis Mawrth 2016

Yn ystod y flwyddyn, cymeradwywyd caniatâd cynllunio ar gyfer 316,000 tr. sg. o swyddfeydd Gradd A. Mae hyn
yn ateb y galw gan brif gyflogwyr gan gynnwys y BBC, Cyllid Cymru, Alert Logic, Network Rail, WSP/Parsons
Brinckerhoff ac Opus Energy.  

J

J

J
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Mae’r gwaith i adfywio Sgwâr Canolog yn mynd yn ei flaen yn dda. Mae Sgwâr Canolog Un wedi’i gwblhau ac
mae’r gwaith ar adeilad y BBC wedi dechrau.  Mae adeilad rhif 2 yn aros am benderfyniad cynllunio ar hyn o
bryd ac mae Foster & Partners  wedi'i gomisiynu i ddatblygu cais cynllunio manwl ar gyfer y gyfnewidfa fysus y
disgwylir iddo gael ei gyflwyno ym mis Medi. 

•     Cyflwyno, gyda phartneriaid, cynnig i’r Llywodraeth Ganolog ar gyfer Bargen Ddinesig ar gyfer
Caerdydd erbyn Mawrth 2016, ynghyd â rhaglen ddilynol i’w gweithredu

Mae partneriaeth wedi’i sefydlu rhwng 10 Awdurdod Lleol yn Ne-ddwyrain Cymru i ddatblygu Bargen Ddinesig
ar gyfer Prifddinas-ranbarth Caerdydd.  Cyflwynwyd cynnig i Llywodraeth y DU gan sicrhau £1.22 biliwn dros 20
o flynyddoedd.  Cytunwyd ar drefniadau llywodraethu newydd ar gyfer y themâu rhaglen lefel uchel a dinas-
ranbarth i sicrhau y ceir buddion ledled y rhanbarth.  

•     Gweithredu strategaeth gyflawni ar gyfer Arena Aml-bwrpas erbyn Mawrth 2016

Mae cynnydd da wedi’i wneud o ran canfod a sicrhau safle addas ar gyfer yr arena. Cyflwynir cytundebau ffurfiol
yn ymwneud â'r tir yn 2016-17.

•     Datblygu cynnig ardal dreftadaeth ar gyfer y Ganolfan Ddinesig gan gynnwys cynllun  ar gyfer
adnewyddu Neuadd y Ddinas erbyn Mawrth 2016

Mae Fframwaith Dylunio Trefol Parc Cathays drafft wedi’i chwblhau sy’n cynnig gweledigaeth ddatblygu
newydd ar gyfer y Ganolfan Ddinesig. Ymgynghorir ar y fframwaith yn 2016-17. Yn rhan o hyn, comisiynir
adolygiad o Neuadd y Ddinas yn 2016-17.

•     Sefydlu Strategaeth Datblygu Twristiaeth newydd erbyn Mehefin 2015 gyda bwriad o ddyblu
gwerth twristiaeth gyda'r nos yn y ddinas-ranbarth erbyn 2020

Cymeradwyodd Cabinet y Cyngor y Strategaeth Twristiaeth newydd a Chynllun Gweithredu 2015 - 2020. Caiff
canlyniadau eu harwain gan y sector preifat, wedi’i gefnogi gan y Cyngor, a bydd angen iddo weithio'n agos ag
amrywiaeth o randdeiliaid lleol.

Mae ffigurau twristiaeth wedi’u cyhoeddi gan STEAM ar gyfer 2015 yn dangos: 
‒ Cyfanswm o ymwelwyr: 20.51 miliwn (cynnydd o 5% o 2014)
‒ Effaith economaidd cyfan twristiaeth: £1.20 biliwn (cynnydd o 6.8% o 2014)
‒ Swyddi cyfwerth ag amser llawn wedi’u cefnogi gan wariant twristiaeth: 13,881 (cynnydd o 8.3% o 2014)



73

Amcan Gwella: 
Mae amgylchedd dinesig Caerdydd o ansawdd uchel sy'n cynnwys
mannau cyhoeddus deniadol a gefnogir gan rwydwaith drafnidiaeth dda

Beth roeddem am ei gyflawni?
Yn ystod 2015-16 dywedom y byddem yn canolbwyntio ar:
•      Greu cymunedau cynaliadwy, gyda pharciau a mannau agored gwych a chysylltiadau trafnidiaeth

ardderchog. 

Crynodeb o’n perfformiad
Mae ein hunanwerthusiad yn dangos ein bod wedi gwneud cynnydd boddhaol mewn perthynas â'r Amcan
Gwella hwn gan ein bod wedi gweld gwelliant ymhob maes perfformiad allweddol. 

Mae naw o’n parciau a’n mannau gwyrdd yn parhau i gadw statws Baner Werdd, sy’n cydnabod bod y
ddarpariaeth yn yr ardaloedd hyn yn parhau i fod o ansawdd uchel.  Mae canlyniadau arolwg Holi Caerdydd
2015 yn dangos bod 87.2% o’r ymatebwyr yn fodlon ar barciau a mannau agored Caerdydd, mae’r canlyniad
hwn yn gyson â’r flwyddyn flaenorol.  

Roedd 60.2% o ymatebwyr Holi Caerdydd 2015 yn fodlon ar y drafnidiaeth gyhoeddus; dyma lefel sy’n gyson
â’r flwyddyn flaenorol.  Fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod 61.2% yn teimlo bod problemau teithio a
thrafnidiaeth o hyd o fewn y ddinas.  Bydd cael sêl bendith Llywodraeth Cymru i’n Cynllun Trafnidiaeth Lleol, sy’n
amlinellu rhaglen o gynlluniau seilwaith trafnidiaeth dros 15 mlynedd, yn ein cynorthwyo i fynd i’r afael â’r
problemau hyn. 

Enillom statws efydd Dinas Bwyd Cynaliadwy a dod yn un o’r dinasoedd bwyd cynaliadwy cyntaf yn y DU.  Mae
bod yn rhan o rwydwaith Bwyd Cynaliadwy yn rhoi’r gallu i ni, ynghyd â'n partneriaid, gefnogi cymunedau
cynaliadwy wrth gydnabod y rôl bwysig y gall bwyd ei chwarae wrth ymateb i rai o heriau cymdeithasol,
economaidd ac amgylcheddol mwyaf arwyddocaol  ein dydd.    

Rydym wedi llwyddo i ostwng ein hallyriadau Carbon o ystâd y Cyngor gan 6% flwyddyn ar ôl blwyddyn, ac mae
hyn yn cefnogi ein Hymrwymiad i Leihau Carbon.  Derbyniom hefyd Wobr Cymru am Ynni Gwyrdd am y
defnydd gorau o ynni adnewyddadwy yn y Sector Cyhoeddus.  Mae ennill y wobr hon yn golygu ein bod yn cael
ein cydnabod fel sefydliad sydd wedi gwneud y gorau i ddatblygu ynni adnewyddadwy.  

Er ein bod wedi gwneud cynnydd boddhaol, rydym yn cydnabod bod gwaith i’w wneud o hyd a byddwn yn dal i
fonitro ein perfformiad o ran yr Amcan Gwella hwn yn ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2016-18.  
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Sut mesurwyd ein cynnydd

Mesur Perfformiad

Y ganran o’r priffyrdd a arolygwyd a
oedd o safon glendid uchel neu
dderbyniol

Canran o’r prif ffyrdd (A) sydd mewn
cyflwr gwael yn gyffredinol

Canran o’r ffyrdd nad ydynt yn
briffyrdd/ffyrdd yn nosbarth (B) sydd
mewn cyflwr gwael yn gyffredinol

Canran o’r ffyrdd nad ydynt yn
briffyrdd/ffyrdd yn nosbarth (C) sydd
mewn cyflwr gwael yn gyffredinol

Dull o Deithio i'r Gwaith yn ôl:
Trafnidiaeth Gynaliadwy

Nifer y Parciau a Mannau Agored â
Baner Werdd

Targed
2015-16

90%

5%

8%

8%

44.1%

9

Canlyniad
2013-14

93.76%

4%

8.2%

10.1%

Dd/B

9

Canlyniad
2014-15

86.79%

4.3%

7.4%

9.3%

43.1%

9

Canlyniad
2015-16

90%

3.7%

6.5%

6.6%

43.9%

9
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Mae’r cynnydd mewn perfformiad ar y flwyddyn flaenorol (2015-16 - 86.79%) yn adlewyrchu’r cynnydd a wnaethom drwy ymestyn
Gwasanaethau Cymdogaeth mewn dull graddol.  Mae’r dull newydd yma’n cael ei ddatblygu ymhellach yn ystod 2016/17.

Yn dilyn Menter Benthyca Llywodraeth Leol (MBLlL) Llywodraeth Cymru, buddsoddwyd cyllid cyfalaf ychwanegol ar welliannau
i briffyrdd.   Yn sgil buddsoddi mewn asedau priffyrdd rhwng 2012 a 2015, a buddsoddi diweddar wedi’i dargedu yn y
rhwydwaith priffyrdd, mae canlyniadau cyflwr ffyrdd dosbarthiadau A, B ac C wedi gwella yn ôl y disgwyl. 

Yn dilyn buddsoddiad sylweddol gan MBLlL Llywodraeth Cymru mewn asedau priffyrdd rhwng 2012 a 2015, a buddsoddiad diweddar
wedi’i dargedu yn y rhwydwaith priffyrdd, mae canlyniadau cyflwr ffyrdd dosbarthiadau A, B ac C wedi gwella yn ôl y disgwyl. 

Yn dilyn buddsoddiad sylweddol gan MBLlL Llywodraeth Cymru mewn asedau priffyrdd rhwng 2012 a 2015, a buddsoddiad diweddar
wedi’i dargedu yn y rhwydwaith priffyrdd, mae canlyniadau cyflwr ffyrdd dosbarthiadau A, B ac C wedi gwella yn ôl y disgwyl. 

Yn dilyn asesiad allanol mae'r Parciau a’r Mannau Agored oedd â Baner Werdd wedi cadw’r statws honno, sy’n golygu bod
rhai o’n parciau yn cael eu cydnabod fel rhai o'r mannau gwyrdd gorau yng Nghymru.  

J

J

J

J

J
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Mesur Perfformiad

Dull o Deithio i'r Gwaith: Beicio

Dull Plant o Deithio i’r Ysgol Beicio

Cynhyrchu gwerth 5.4M o Ynni
Adnewyddadwy ychwanegol ar
bortffolio’r cyngor (tir ac asedau)
erbyn 2017

Targed
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9.2%

3%
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MW

Canlyniad
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Beth rydym wedi ei gyflawni eleni?
Yn ein Cynllun 2015-17 gwnaethom nifer o ymrwymiadau yn amlinellu’r hyn roeddem am ei gyflawni i’n
cynorthwyo i wireddu ein Hamcan Gwella.  Mae’r wybodaeth isod yn manylu ar yr hyn a gyflawnom yn 2015-16.

•     Gwaith gyda phartneriaid allweddol i ddylunio a darparu cyfnewidfa drafnidiaeth newydd – gan
gynnwys gorsaf fysus newydd – fel rhan o borth o safon uchel i’r ddinas erbyn Rhagfyr 2017

Ar ôl cau’r orsaf fysus bresennol,  gwnaed trefniadau dros dro gyda Bws Caerdydd i sicrhau bod gwasanaethu’n
gallu parhau i weithredu’n effeithiol.  Ymgynghorwyd â'r cyhoedd a defnyddiwyd y canlyniadau i gyfrannu at
ein cynllun drafft o'r orsaf fysus newydd gyda'n datblygwr o ddewis.   Ein dyddiad targed ar gyfer agor y
gyfnewidfa newydd yw Rhagfyr 2017 ac rydym yn debygol o'i gyrraedd.  

J
Mae Caerdydd yn parhau i wneud cynnydd cadarnhaol o ran cynyddu teithio trwy ddulliau cynaliadwy (yn cynnwys cerdded,
beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus) gyda mentrau parhaus megis rheoli parcio, gorfodi, gwelliannu diogelwch ar y ffyrdd megis
gostyngiadau cyflymder, llwybrau mwy diogel i’r ysgol, gwella rhwydweithiau a gwelliannau sy’n gysylltiedig â datblygiadau.
Mae cyfleoedd hefyd yn y dyfodol i annog teithio cynaliadwy trwy’r Fargen Ddinesig.

J
Mae Caerdydd yn parhau i wneud cynnydd cadarnhaol o ran cynyddu teithio trwy ddulliau cynaliadwy (yn cynnwys cerdded,
beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus) gyda mentrau parhaus megis rheoli parcio, gorfodi, gwelliannu diogelwch ar y ffyrdd megis
gostyngiadau cyflymder, llwybrau mwy diogel i’r ysgol, gwella rhwydweithiau a gwelliannau sy’n gysylltiedig â datblygiadau.
Mae cyfleoedd hefyd yn y dyfodol i annog teithio cynaliadwy trwy’r Fargen Ddinesig.

J

Gan mai dangosydd newydd yw hwn does dim modd gwneud cymhariaeth sylfaenol.   Cyrhaeddodd y Cyngor ei darged yn y
tymor byr o 0.698MW o safleoedd adnewyddadwy ledled yr ystâd.  Roedd hyn yn cynnwys cyfarpar solar PV ar draws ystâd dai,
corfforaethol ac ysgolion y Cyngor.

s
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•     Cefnogi Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill wrth greu cynigion ar gyfer datblygu Metro
Dinas-ranbarth Caerdydd. Datblygu Strategaeth Drafnidiaeth i Ddinas Caerdydd wedi ei feincnodi
yn erbyn arfer gorau Ewropeaidd erbyn Rhagfyr 2015. 

Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol yn y Rhanbarth a
rhanddeiliaid eraill i ffurfio cynigion i ddatblygu seilwaith trafnidiaeth ar gyfer Metro Dinas-ranbarth Caerdydd
fydd yn cynorthwyo i sicrhau buddsoddiad ledled y rhanbarth dros yr ugain mlynedd nesaf. 

Sicrhawyd cyllid i ddarparu Cam 1 y Cynlluniau Metro a fydd, unwaith y byddant wedi eu cwblhau, yn dod â
chyfleusterau trafnidiaeth cynaliadwy ledled y rhanbarth.  Mae Cam 1 y cynlluniau Metro yn dod yn eu blaen yn
ôl rhaglen gyflawni Metro Llywodraeth Cymru ac yn debyg o gael eu cyflawni ar amser.  Cwblhawyd Strategaeth
Drafnidiaeth Caerdydd i roi gwell dealltwriaeth i’r cyhoedd a rhanddeiliaid o flaenoriaethau buddsoddi
trafnidiaeth allweddol yng Nghaerdydd.   Bwriadwn ymgynghori a chymeradwyo’r strategaeth hon yn 2016-17.  

Cynllun tymor hir yw Dinas-ranbarth Caerdydd, a byddwn yn parhau i weithio gyda’n partneriaid allweddol, gan
gynnwys Llywodraeth Cymru, i gefnogi darparu’r cynllun hwn.  

•     Datblygu Uwchgynllun a Chynllun Gweithredu ar gyfer Bae Caerdydd erbyn Rhagfyr 2015

Penodwyd ymgynghorwyr arbenigol i baratoi Uwchgynllun gan ymgysylltu â gwasanaethau Cyngor,
rhanddeiliaid a thirfeddianwyr perthnasol.  Wrth ddefnyddio’r dull yma o greu uwchgynllun cynhwysfawr
gobeithiwn ennyn hyder buddsoddwyr a sicrhau bod datblygiadau yn y dyfodol yn creu’r buddion cymdeithasol,
economaidd ac amgylcheddol  mwyaf posib i drigolion heddiw ac yn y dyfodol.  Bwriadwn gwblhau Papur
Gwyrdd er mwyn ymgynghori arno yn yr hydref 2016. 

•     Mabwysiadu’r Cynllun Datblygu Lleol erbyn mis Hydref 2015

Ni fabwysiadwyd y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) tan fis Ionawr 2016. Mae’r cynllun yn amlinellu sut bydd y
cyngor yn datblygu hyd at 2026 ac yn darparu fframwaith gyfreithiol ar gyfer defnyddio tir yng Nghaerdydd.
Penderfynwyd ar 2,500 cais cynllunio, gan gynnwys y Sgwâr Canolog a’r ceisiadau cyntaf ar gyfer safleoedd
strategol y CDLl.  Cefnogwyd hefyd ceisiadau cynllunio mawr fel rhai Pencadlys y BBC, Melin Trelái a Safleoedd
Meysydd Glas Strategol i gynorthwyo diwallu’r angen amlwg am gartrefi, swyddi a seilwaith newydd yng
Nghaerdydd.  
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• Creu Prosbectws Ynni erbyn mis Awst 2015, yn argymell y dull o fuddsoddi a’r cyfleoedd darparu i
greu ynni glân sydd wedi’i gynhyrchu’n lleol ar gyfer y ddinas ac o bosibl y rhanbarth. 

Crëwyd a chytunwyd ar brosbectws ynni sydd wedi bod yn gweithio tuag at gyflawni’r canlynol:

• Cynllun Trydan Dŵr Cored Radur – bydd hyn yn creu digon o drydan i bweru tua 550 o dai
• Gosod paneli solar ar doeau adeiladau’r Cyngor a’r gallu i greu bron i 0.5MW o ynni adnewyddadwy 
• Proses o greu projectau effeithlonrwydd ynni yn ein hysgolion sydd wedi arwain at fuddsoddiad gwerth £1m

mewn cyfarpar goleuo LED mewn 15 ysgol; gallai hyn arbed £2.5m dros oes gyfan.

Amharwyd ar ein gallu i gyflawni cynllun Fferm Solar Ffordd Lamby yn sylweddol oherwydd newid polisi gan y
llywodraeth. Byddwn yn creu strategaeth newydd yn ffurfiol yn ddiweddarach yn 2016-17 i greu’r fferm solar hon.  

• Creu strategaeth newydd ar gyfer cynnal a chadw ac adnewyddu asedau priffyrdd a thrafnidiaeth
erbyn Hydref 2015

Yn anffodus, roedd oedi wrth ddatblygu Strategaeth Buddsoddi mewn Priffyrdd ac, ar ôl ailfeddwl, rydym wedi
datblygu’r project i ymgorffori gweithio ar draws gwasanaethau yn unol â’r dull ‘Un Cyngor’ o reoli asedau.
Rydym wedi gohirio datblygu'r strategaeth hon tan fis Hydref 2016 a byddwn yn cadw llygad ar sut mae’n
datblygu. 

•     Datblygu Strategaeth Feicio Dinas Caerdydd wedi’i feincnodi wrth arfer orau Ewrop erbyn mis
Rhagfyr 2016.   

Cymeradwyodd Llywodraeth Cymru ein trywydd presennol a bu i ni gyflwyno briff ar y Strategaeth Feicio yn y
cyfarfod Cabinet anffurfiol ym Mawrth 2016. Bwriadwn ymgysylltu â rhanddeiliad i er mwyn casglu gwybodaeth
ar gyfer ein dewisiadau Rhwydwaith a themâu allweddol y Strategaeth Feicio.  Byddwn yn cadw llygad ar
ddatblygiad ein Strategaeth Feicio. 
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Amcan Gwella: 
Mae Cymunedau a Phartneriaethau yn rhan o’r gwaith dylunio,
darparu a gwella gwasanaethau gwerth uchel

Beth roeddem am ei gyflawni?
Yn ystod 2015-16 dywedom y byddem yn canolbwyntio ar y canlynol:

•      Mwy o waith partneriaeth a gwaith gyda’n trigolion i gynnig gwasanaethau mwy integredig
•      Gweithredu dull ‘Un Cyngor’ i sicrhau ffordd fwy cydlynol o weithio gan ei gwneud yn haws i drigolion

fanteisio ar wasanaethau
•      Datblygu a gweithredu modelau darparu gwasanaethau amgen
•      Cynnal ansawdd ein gwasanaethau waeth pwy sy’n gyfrifol am eu cynnig

Crynodeb o’n perfformiad
Mae ein hunanwerthusiad o'n perfformiad yn dangos ein bod wedi gwneud cynnydd boddhaol tuag at
gyflawni’r Amcan Gwella hwn gan ein bod wedi gweld gwelliant yn y rhan fwyaf o'n prif feysydd perfformiad.
Fodd bynnag, mae meysydd lle nad ydym yn gwneud cystal ag yr hoffem. 

Mae ein perfformiad yn dangos na wnaethom gynnal boddhad cwsmeriaid ar wasanaethau’r Cyngor yn 2015-
16, gyda pherfformiad yn dirywio i 69.3% o’i gymharu ag 80.8% y flwyddyn gynt. 

Gwnaethom sicrhau lefel foddhad o 100% ym mhob un o’r wyth Hyb Cymunedol, sy’n helpu ein dinasyddion i
fanteisio ar ystod eang o wasanaethau'r Cyngor a'i Bartneriaid mewn un lle ac yn 2015-16 cytunodd 99.6% o
gwsmeriaid â'r datganiad "ar y cyfan bodlonodd yr hyb fy ngofynion”.

Drwy arolwg Holi Caerdydd, Sgwrs Caerdydd a’r broses Camu i’r Adwy, gwnaethom weithio gyda dinasyddion i
gynorthwyo â’n cynlluniau i anghenion diwylliannol a hamdden y ddinas yn y dyfodol gael eu bodloni gan y
gymuned leol. Trosglwyddo Asedau Cymunedol wedi’u cwblhau gan gynnwys Canolfan Gymunedol Plasnewydd
a Chanolfan Gymunedol Pentre-baen.

Gwnaethom wella ein perfformiad a bwrw ein targed ailgylchu ar gyfer 2015-16; mae hyn yn arbennig o
gadarnhaol gan fod yn rhaid inni weithredu ein Rhaglen Cyfyngu ar Wastraff, sy’n golygu gwneud rhai
newidiadau i gasgliadau ailgylchu a gwastraff. Mae ein hymgynghoriad â dinasyddion yn dangos yn 2015 fod
80.3% o ymatebwyr yn fodlon ar y gwasanaethau Gwastraff ac Ailgylchu a gawsant, gwelliant o 73.1% yn 2014. 

Er ein bod wedi gwneud cynnydd boddhaol, rydym yn cydnabod bod rhagor o waith i'w wneud a byddwn yn
parhau i fonitro ein cynnydd yng nghyd-destun yr Amcan Gwella yn ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2016-18. 
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Sut y mesurom ein cynnydd

Mesur Perfformiad

Boddhad cwsmeriaid / dinasyddion
ar wasanaethau’r Cyngor
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Dengys canlyniadau arolwg Holi Caerdydd fod boddhad cwsmeriaid â gwasanaethau’r Cyngor wedi dirywio. Mae ein data’n
dangos bod y gostyngiad hwn yn deillio’n benodol o dri maes: Rheoli Gwastraff, Glanhau Strydoedd a Chynnal a Chadw
Ffyrdd. Er hyn, mae ein data’n dangos bod ein perfformiad o ran priffyrdd o safon uchel neu dderbyniol o ran glendid, gan
wella i 90.64% yn 2015-16 o’i gymharu ag 86.79% y flwyddyn gynt. At hynny, cliriwyd 98.3% o achosion o dipio
anghyfreithlon ymhen 5 diwrnod gwaith – fel y flwyddyn gynt.

Llenwyd y Bwlch Ariannol Tymor Canolig drwy bennu cyllideb gytbwys ar gyfer 2015-16. Cyflawnodd Swyddfa Archwilio Cymru
asesiad o bob un o’r 22 o Awdurdodau Lleol o ran gwydnwch ariannol.  O ganlyniad, cawsom sgôr risg isel o ran Rheolaeth
Ariannol a Llywodraethu Ariannol a risg ganolig o ran Cynllunio Ariannol.  Felly, rydym wedi datblygu ymhellach y trefniadau
cynllunio wrth bennu'r gyllideb yn 2016-17 er mwyn lleihau’r risg o ran Cynllunio Ariannol.

Gwnaethom wella ein perfformiad a bwrw ein targed ailgylchu ar gyfer 2015-16; mae hyn yn arbennig o gadarnhaol gan fod
yn rhaid inni weithredu ein Rhaglen Cyfyngu ar Wastraff, sy’n golygu gwneud rhai newidiadau i gasgliadau ailgylchu a
gwastraff. Mae ein hymgynghoriad â dinasyddion yn dangos yn 2015 fod 80.3% o ymatebwyr yn fodlon ar y gwasanaethau
Gwastraff ac Ailgylchu a gawsant, gwelliant o 73.1% yn 2014. Rydym hefyd wedi gwella ein perfformiad yn sylweddol o ran
gwastraff dinesig a anfonwyd i safleoedd tirlenwi. Yn 2015-16, anfonwyd 7.51% o wastraff dinesig i safleoedd tirlenwi, o’i
gymharu â 32.57% yn 2014-15 a 46.85% yn 2013-14. 

L

J

J
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Beth rydym wedi ei gyflawni eleni?

Yn ein cynllun Corfforaethol 2015-17 gwnaethom nifer o ymrwymiadau yn amlinellu’r hyn roeddem am ei
gyflawni i’n cynorthwyo i wireddu ein Hamcan Gwella.  Mae’r wybodaeth isod yn manylu ar yr hyn a gyflawnom
yn 2015-16. 

•     Cyflwyno modelau gwasanaeth newydd i wasanaethau chwarae yn y ddinas erbyn Ebrill 2017,
gyda'r gwasanaethau presennol yn rhedeg nes bod gwasanaethau newydd ar waith. 

Er y bydd yr ymrwymiad hwn yn cymryd dros flwyddyn i’w gyflawni, ein prif flaenoriaeth fu sicrhau bod
gwasanaethau sy’n bodoli yn dal i gael eu cynnig. Rydym wedi cyflogi tri Swyddog Datblygu i gynnal
gwasanaethau chwarae, ac wedi nodi grŵp a sefydliad cymunedol y gallwn o bosib drosglwyddo adeiladau yn
mhob un o’n lleoliadau iddynt, ac eithrio yn Llanrhymni. Rydym hefyd wedi gweithio gyda staff i ddatblygu
model chwarae peripatetig.  Byddwn yn parhau i fonitro cynnydd yn y maes hwn drwy ein Cynllun Corfforaethol
2016-18. 

•     Sefydlu anghenion diwylliannol a hamdden y dyfodol yn y ddinas a sicrhau seilwaith a
gwasanaethau diwylliannol a hamdden cynaliadwy ar gost lai drwy fodelau gweithredu newydd
erbyn Mehefin 2016 

Rydym wedi gweithio drwy’r broses gaffael i nodi cynigwyr terfynol canolfannau hamdden a lleoliadau
celfyddydol, a’r gwahoddiad i gyflwyno atebion manwl yw’r cam olaf.  Rydym yn cydnabod bod rhagor o waith
i’w wneud yn y maes hwn ac rydym wedi ymrwymo i ddatblygu hyn drwy Gynllun Corfforaethol 2016-2018. 

•     Dechrau gweithredu dull newydd o weithredu gwasanaethau seilwaith (sy’n cynnwys
gwasanaethau Gwastraff, Glanhau, Parciau, Priffyrdd, Dylunio, Fflyd a Rheoli Cyfleusterau) i wella
effeithiolrwydd wrth leihau costau o 2016

Rydym wedi cwblhau dadansoddiad achos busnes llawn fel y gallem asesu ai Cwmni Llawn Berchenogaeth neu
fodel Mewnol wedi’i Addasu fyddai’r ffordd orau ymlaen i Gaerdydd. Mae’r gwaith hwn wedi cymryd rhywfaint
yn hirach na’r disgwyl ac rydym bellach yn bwriadu ei gwblhau erbyn mis Mawrth 2017. Byddwn yn monitro
cynnydd hyn drwy Gynllun Corfforaethol 2016-18. 
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•     Gweithredu newidiadau gwasanaeth i Gaerdydd i alluogi’r Cyngor i fwrw ei darged ailgylchu
statudol (58%) erbyn Mawrth 2016 a pharhau i ddatblygu'r strategaeth Gwastraff ac Ailgylchu yn
y dyfodol i Gaerdydd mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru

Gwnaethom weithredu rhaglen cyfyngu gwastraff dinas gyfan i gyfyngu ar faint o wastraff y mae cartrefi yng
Nghaerdydd yn ei greu. Gwnaethom gyflwyno biniau olwynion i dros 10,000 o eiddo ychwanegol a gosod
cyfyngiadau gwastraff cyffredinol i dros 130,000 o gartrefi. Gwnaethom hefyd gyflwyno profion adnabod yn ein
Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGCau) i sicrhau nad yw’r canolfannau ond yn cael eu defnyddio
gan drigolion Caerdydd. Gwnaethom sicrhau contractau newydd i ddeunyddiau fel lludw, carpedi a matresi, y
cyfrannodd pob un at fwrw ein targedau ailgylchu. Ehangwyd gwasanaethau gwastraff masnachol a
gwnaethom ddatblygu partneriaethau ag Awdurdodau cyfagos i helpu i greu incwm a chynyddu ein cyfraddau
ailgylchu. Gwnaethom wrando ar ein dinasyddion a chyflwyno oriau agor tymhorol yn ein CAGCau i ateb galw
cwsmeriaid a chynnig gwasanaeth mwy effeithlon.  Drwy weithredu'r newidiadau hyn, rydym wedi sicrhau bod
ein perfformiad o ran ailgylchu wedi gwella eleni a’i fod yn unol â’r targedau statudol a bennwyd gan
Lywodraeth Cymru, sy’n golygu y gallwn osgoi dirwyon sylweddol.

•     Gweithredu’r gwasanaeth rhanbarthol i Wasanaethau Rheoleiddio gyda Chynghorau Bro
Morgannwg a Phen-y-bont ar Ogwr i sicrhau arbedion effeithlonrwydd i wella gwydnwch gan
ddiogelu iechyd y cyhoedd, safonau masnach, landlordiaid a gwasanaethau trwyddedu.

Ynghyd â Chynghorau Bro Morgannwg a Phen-y-bont ar Ogwr, gwnaethom weithredu’r model gweithredu
newydd ar gyfer y gwasanaeth hwn gan gyflawni’r arbedion ariannol a gynlluniwyd gennym. Er inni brofi
rhywfaint o broblemau sylweddol ag adnoddau, mae ein perfformiad yn erbyn rhai o’n dangosyddion craidd
wedi’i gynnal yn y ran fwyaf o feysydd sy’n ymwneud ag iechyd y cyhoedd, safonau masnach, landlordiaid a
gwasanaethau trwyddedu. Mae cynnal ein perfformiad yn dangos bod ein model gweithredu newydd yn gallu
cynnal gwasanaeth cynaliadwy. 

•     Llunio strategaeth cyfleoedd masnachol a sefydlu cwmni masnachu erbyn mis Medi 2015

Datblygwyd y strategaeth fasnachol fel rhan o’r Model Darparu Amgen (MDA) y mae’r Cyngor wedi’i
fabwysiadu sy’n cynnwys nifer o feysydd gan gynnwys Gwastraff, Glanhau Strydoedd, Rheoli a Datblygu Parciau,
Priffyrdd, Gwasanaethau Trafnidiaeth Canolog, Rheoli Cyfleusterau a Phrojectau, Dylunio a Datblygu.  Mae’n
ceisio creu cymaint o incwm â phosibl i gefnogi gwasanaethau craidd a ariennir i rannau o’r Cyngor a allai fod yn
fwy masnachol.

Nod y strategaeth yw sicrhau dealltwriaeth a gallu masnachol yn y Cyngor, a sefydlu diwylliant a ffordd o feddwl
masnachol newydd, gan sicrhau bod rheolwyr a chyflogeion yn meddu ar ddealltwriaeth drylwyr o gostau
gwasanaeth manwl a strategaethau prisio priodol i hwyluso twf incwm wedi’i dargedu.
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•     Datblygu’r Strategaeth Hybiau Cymunedol y cytunwyd arni drwy agor Hyb Grangetown (Medi
2015), datblygu Hyb STAR newydd (Mawrth 2016) a chyflwyno cyfleoedd i ddatblygu mwy o
hybiau yn Ystum Taf, Y Tyllgoed, Llanisien a Llaneirwg.

Mae ein Strategaeth Hybiau cydleoli gwasanaethau ledled y ddinas, gan alluogi pobl i fanteisio ar amrywiaeth o
wasanaethau’r Cyngor a’i bartneriaid mewn un lleoliad canolog. Agorwyd Hybiau yn y Llyfrgell Ganolog,
Tredelerch a Grangetown tra bod gwaith wedi dechrau ar Hyb STAR a bod cam 1 yr estyniad yn Hyb Llaneirwg
wedi’i gwblhau.  Cafwyd ymgynghoriadau â rhanddeiliaid a’r gymuned yn Hybiau Ystum Taf a’r Tyllgoed, a
phenodwyd contractwr. Mae gwaith wedi dechrau ar Hyb Ystum Taf, a chymeradwywyd Hyb yn Llanisien yn
dilyn ymgynghoriad.

•     Cyflawni Model Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (RhCC) newydd sy’n gwella gwasanaethau
cwsmeriaid ac yn gostwng costau, gan ddechrau ar y cam cyntaf erbyn mis Rhagfyr 2015.

Dechreuwyd ar gam cyntaf y RhCC ar 25 Ionawr, a chrëwyd dros 10,000 o gyfrifon cwsmeriaid unigryw newydd,
gan roi golwg unigol ar bob cwsmer a gallu i ddilyn unrhyw gais neu alwad a gofnodir, a rhoi diweddariad ar
gynnydd.  Yng ngham 1 rydym wedi canolbwyntio ar yr elfen deleffoni o’r RhCC gyda C2C cyn symud ymlaen at
yr elfen ddigonol yng ngham 2.
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Amcan Gwella: 
Mae gan Gyngor Dinas Caerdydd drefniadau llywodraethu effeithiol
ac mae’n gwella perfformiad mewn meysydd allweddol

Beth roeddem am ei gyflawni?
Yn ystod 2015-16 dywedom y byddem yn canolbwyntio ar y canlynol:

•      Cryfhau’r trefniadau Llywodraethu a’r gwaith o reoli perfformiad yn effeithiol ymhellach i sicrhau y cyflawnir
blaenoriaethau’r Cyngor

•      Gweithio mewn partneriaeth â Swyddfa Archwilio Cymru a phartneriaid allanol eraill i wella meysydd â
blaenoriaeth gan gynnwys Addysg a Gwasanaethau Plant

Crynodeb o’n perfformiad
Mae ein hunan-arfarniad perfformiad yn dangos wrthym ein bod wedi gwneud cynnydd boddhaol o ran yr
Amcan Gwella gan ein bod wedi gweld gwelliant yn rhan fwyaf ein prif feysydd perfformiad.  Rydym wedi
gweithio gyda’n harchwilwyr rheoleiddio, Swyddfa Archwilio Cymru, Estyn ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau
Cymdeithasol Cymru (AGGCC) i gefnogi gwelliant ym mhob rhan o’r Cyngor.  Ymgymerodd Swyddfa Archwilio
Cymru ag Asesiad Corfforaethol o’r Cyngor yn Hydref 2015, a phenderfynodd fod diwylliant rheoli perfformiad
gwell yn dechrau ymddangos.  Dywedodd Swyddfa Archwilio Cymru:

“Mae’r Cyngor wedi rhoi trefniadau gwell ar waith i gefnogi gwelliant ac i fynd i’r afael â materion hen
sefydlog, ond mae bellach ar bwynt hollbwysig o’u hymwreiddio os bydd yn cyflawni newid yn y gwaith

o gyflawni canlyniadau gwell”

Ymatebom yn gadarnhaol i’r asesiad hwn gyda Datganiad Gweithredu ac mae rhaglen Perfformiad a
Llywodraethu wedi’i datblygu dan Raglen Datblygu Sefydliadol y Cyngor sy’n cynnwys llifau gwaith yn ymwneud
â Chynllunio, Adrodd, Heriau a Strategaeth y Gweithlu. Cyflwynodd Swyddfa Archwilio Cymru ei Hadroddiad
Gwella Blynyddol i’r Cyngor ym mis Mai 2016 a benderfynodd, ar sail y gwaith a wneid gan Swyddfa Archwilio
Cymru a rheolyddion perthnasol eraill yn ystod y flwyddyn flaenorol, fod y Cyngor yn debygol o gydymffurfio â
gofynion Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 yn ystod 2016-17, os bydd yn ymwreiddio trefniadau i gefnogi
canlyniadau gwell ac yn parhau i wella fel y mae ef. 

Yn ei lythyr ym mis Mawrth 2016, penderfynodd Estyn fod y Cyngor wedi gwneud digon o gynnydd ac na
fyddai'r Cyngor yn destun unrhyw fonitro pellach gan Estyn yn y dyfodol.
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Mewn adroddiad o’r enw ‘Archwilio Gwasanaethau Plant yng Nghyngor Dinas Caerdydd’ ym mis Mawrth 2016,
dywedodd AGGCC i’n Haelodau Etholedig a’n Tîm Rheoli Corfforaethol ddangos dealltwriaeth gyffredin o'r
cyfeiriad a’r ysgogiad y mae eu hangen i sicrhau bod y Gwasanaethau Cymdeithasol yn cefnogi canlyniadau
gwell i blant a phobl ifanc yng Nghaerdydd yn effeithiol, a bod asiantaethau partneriaeth yn cael eu cynnwys yn
strategol a bod modd deall tystiolaeth o faterion cymhleth y mae'r Cyngor yn eu hwynebu.  Yn ogystal, tynnodd
AGGCC sylw at y ffaith fod anghenion y plant yn cael eu cadw ar reng flaen yr asesiad a bod yr asesiadau craidd
y arsylwyd arnynt yn gynhwysfawr ac o ansawdd dda.  

Er ein bod wedi gwneud cynnydd boddhaol, rydym yn cydnabod bod rhagor o waith i'w wneud a byddwn yn
parhau i fonitro ein cynnydd yng nghyd-destun yr Amcan Gwella yn ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2016-18. 

Mesur Perfformiad

% y Dangosyddion Strategol
Cenedlaethol a’r Mesurau
Atebolrwydd Cyhoeddus sydd yn y
prif ddau chwater yn genedlaethol 

% y Dangosyddion Strategol
Cenedlaethol a’r Mesurau
Atebolrwydd Cyhoeddus sy’n
bwrw'r targedau wedi’u gosod 

% y Dangosyddion Strategol
Cenedlaethol a’r Mesurau
Atebolrwydd Cyhoeddus sy’n
dangos tuedd sy’n gwella 

Targed 
2015-16

50%

85%

85%

Canlyniad
2013-14

37.2%

65%

73%

Canlyniad
2014-15

40%

56%

42%

Canlyniad
2015-16

42.5%

50% 

67.5%

A ydym yn
gwella?

s

t

s

A
gyrhaeddom
y targed?

Sut y mesurom ein cynnydd

L

L

Mae’r dadansoddiad yn seiliedig ar Ddangosyddion Strategol Cenedlaethol a Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus fel y’u
cymharwyd â pherfformiad yn 2014-15. Mae hyn yn rhoi’r Cyngor yn y ** 14edd safle o’i gymharu â’r 21 o Gynghorau eraill yng
Nghymru yn erbyn yr wybodaeth gymharol hon, ac ers 2014-15 mae’r Cyngor wedi gwella neu gynnal ei berfformiad yn 70%
o’r dangosyddion hyn. (** Mae tabl “The Western Mail” yn rhoi Caerdydd yn y 19edd safle - mae hyn ar sail system bwyntiau.)

Er nad ydym bob amser wedi bwrw'r targedau a osodwyd gennym, rydym yn gweithio i sicrhau bod gennym broses gosod
targedau praff ar waith a byddwn yn canolbwyntio ar y dangosyddion hynny lle na lwyddwyd i fwrw’r targedau yn y gobaith o
wella ein perfformiad dros y flwyddyn nesaf

L

Mae'r perfformiad ar gyfer 2015-16 yn dangos mai Caerdydd yw’r trydydd Awdurdod Lleol sydd wedi gwella’r mwyaf yng
Nghymru ac y 14edd yn lle’r 22edd yn 2014-15. Gellir cymharu ein perfformiad ar gyfer 2015-16 â pherfformiad Cymru gyfan,
gyda 65% o Ddangosyddion Cenedlaethol yn gwella ledled Cymru.
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Mesur Perfformiad

Lefel o absenoldeb salwch
(diwrnodau) fesul Cyflogai Cyfwerth
ag Amser Llawn

% yr Adolygiadau Datblygiad a
Pherfformiad Personol (DPP) wedi’i
gwblhau ar gyfer staff parhaol 

% y rheolwyr canolradd yn cwblhau
rhaglen Rheolwyr Caerdydd 

Cyflawni Grant Cytundeb
Canlyniadau 

Targed 
2015-16

9

90%

90%

100%

Canlyniad
2013-14

10.18

82%

Dd/b

100%

Canlyniad
2014-15

10.11

89%

Dd/b

100%

Canlyniad
2015-16

9.56

90%

91%

100%

A ydym yn
gwella?

s

s

Dd/b

A
gyrhaeddom
y targed?

Sut y mesurom ein cynnydd

Mae'r gwelliant yng chwarteri 2015-16 o ganlyniad i waith wedi’i dargedu rydym wedi ei wneud ac mae wedi arwain at arbed
25,300 o ddiwrnodau ers y lefel uchaf o absenoldeb salwch sef 11.71 diwrnod gwaith yn 2012-13.

Bwriom ein targed 90% o ran cydymffurfiaeth DPP ar gyfer 2015-16; mae hyn yn gydwerth â 5,370 o aelodau o staff ym
mhob rhan o’r Cyngor yn cael eu DPPau .

Datblygom Raglen Rheolwyr Caerdydd, mewn cydweithrediad â Choleg Caerdydd a’r Fro, trwy ddefnyddio arian gan Lywodraeth
Cymru i roi cyfle i’n rheolwyr ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth mewn meysydd rydym yn eu hystyried yn flaenoriaeth.  Mae'r
rhaglen yn trafod meysydd fel Sgiliau Ariannol, Ymddygiadau a Diwylliant a Datrys Problemau.  Mae 91% (350) o’r Rheolwyr
Canolradd, yn erbyn targed o 90%, wedi derbyn hyfforddiant trwy Raglen Datblygu Rheolwyr Achrededig Sefydliad Arwain a Rheoli.
Rydym yn bwriadu parhau i weithredu’r rhaglen hon ac i’w hymestyn ym mhob rhan o’r Cyngor.

J

J

J

K

s

s

Mae’r Cyngor wedi bod yn llwyddiannus yn ei waith o gyflawni 100% o’i grant Cytundeb Canlyniadau, sy’n daladwy pan ddangosir
bod gwelliant wedi bod mewn perfformiad yn erbyn ei  5 canlyniad y cytunwyd arnynt yn ymwneud â Datblygu Economaidd,
Addysg, Tai, pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant.
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Beth rydym wedi ei gyflawni eleni?

Yn ein Cynllun 2015-17 gwnaethom nifer o ymrwymiadau yn amlinellu’r hyn roeddem am ei gyflawni i’n
cynorthwyo i wireddu ein Hamcan Gwella.  Mae’r wybodaeth isod yn manylu ar yr hyn a gyflawnom yn 2015-16. 

•     Gweithredu offer rheoli perfformiad yn gyson yn y Cyngor i sicrhau gwelliant mewn perfformiad
mewn meysydd allweddol erbyn 2017

Mae gwaith sylweddol wedi’i wneud yn y Cyngor i weithredu offer rheoli perfformiad i alluogi gwella.  Mae
adroddiadau perfformiad chwarterol yn ymwneud â Chynlluniau Cyflawni Cyfarwyddiaeth y Cyngor yn cael eu
dwyn gerbron y Cabinet a’r Pwyllgor Craffu i drafod datblygiad ymrwymiadau wedi’u cynllunio. Mae'r
adroddiadau hyn yn rhoi diweddariad ar weithrediadau a thargedau allweddol ac yn nodi unrhyw heriau neu
beryglon sy'n codi, y mae gweithrediadau lleihau yn eu hategu. 

Mae'r Cyngor wedi cyflwyno ‘Siambr Seren' i alluogi’r Arweinydd, Aelodau’r Cabinet a’r Prif Weithredwr i
adolygu perfformiad mewn perthynas ag adroddiadau perfformiad chwarterol.  Cynhelir y rhain yn unol â’r cylch
Adrodd ar Berfformiad Chwarterol yn ogystal â’r Adroddiadau Monitro Cyllideb a chylchau cyfarfodydd y
Cabinet/Craffu.  Nododd ein Hasesiad Corfforaethol diweddar a wnaethpwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru fod
y Siambr Seren yn cynnig mecanwaith gadarn ar gyfer cwestiynu a herio perfformiad y gyfarwyddiaeth. 

•     Cynyddu monitro, cydymffurfiaeth a chefnogaeth ar gyfer staff a rheolwyr i leihau lefelau o
absenoldeb salwch erbyn Mawrth 2016

Mae cefnogaeth barhaol wedi’i rhoi i Gyfarwyddiaethau ac mae arfer da a weithredir gan Reolwyr Gwastraff yn
cael ei drosglwyddo at feysydd eraill lle bo lefelau salwch uchel wedi’u nodi.   Canolbwyntiom ar ddiffyg
cydymffurfiaeth â gwahanol gamau ymyrryd  o’n Polisi Presenoldeb a Lles ac mae ein Rheolwyr yn cael eu
hannog a’u cefnogi i sicrhau y gweithredir y camau hyn fel sy’n briodol i sicrhau y rheolir absenoldeb salwch yn
effeithiol.  

Treialom ddull Cynllunio Gweithredu Rheoli Absenoldeb Salwch yn ein Cyfarwyddiaeth Amgylcheddol; ar sail ei
lwyddiant, fe'i gweithredwyd hefyd mewn Cyfarwyddiaethau eraill gan gynnwys Chwaraeon, Hamdden a
Diwylliant ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gyda chynlluniau ychwanegol i’w gweithredu mewn meysydd eraill
sydd â lefel absenoldeb salwch uwch.  Mae'r dull hwn yn rhoi canolbwynt i reolwyr a thimau rheoli perthnasol , ac
mae’n cynnwys adolygiadau wythnosol o adroddiadau absenoldeb gan reolwyr, adroddiadau ymweliadau â
chartrefi bob pythefnos i Reolwyr Gweithredol a negeseuon atgoffa am ofynion “galw i mewn”  

Mae’r gweithgaredd a ddisgrifir uchod wedi  arwain at welliant ym mhob chwarter ac alldro ar ddiwedd y
flwyddyn o 9.56 diwrnod cyfwerth ag amser llawn ar gyfartaledd wedi’u colli ym mhob rhan o’r sefydliad sydd y
canlyniad mwyaf cryf ers pum mlynedd.
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•     Gwella cefnogaeth i staff a rheolwyr i fwyhau effaith Adolygiadau Datblygiad a Pherfformiad
Personol ar wella perfformiad y Cyngor erbyn Mawrth 2016

Dangosodd ein data cydymffurfiaeth DPP hanner blwyddyn welliant o 85.8% yn 2014-15 i 90% yn 2015-16,
gyda'n cydymffurfiaeth ar ddiwedd y flwyddyn yn bwrw ei tharged a osodwyd o 90%.  Mae gwaith ar y gweill
ym mhob rhan o’r Cyngor i sicrhau y dilynir y broses DPP ac y bwrir targedau cydymffurfiaeth.  Mae bellach
bwyslais ar ansawdd DPPau ac mae archwiliad yn cael ei wneud ar sampl o DPPau i nodi a yw amcanion yn
CAMPUS.  Yn ystod 2016-17, caiff modiwl e-ddysgu i helpu gosod amcanion CAMPUS ei ddatblygu ac mae nifer
o amcanion DPP wedi’u rhaeadru  ar gyfer Rheolwyr, gan gynnwys rhaglen Rheolwyr Caerdydd ar gyfer Gradd 7
ac yn is gyda chyfrifoldebau rheolwyr llinell. Bydd y Cyngor hefyd yn adolygu ei broses DPP i gryfhau y cyswllt
rhwng cyfraniad cyflogeion a’r gwaith i gyflawni Blaenoriaethau’r Cyngor. 

•     Sicrhau y Cyflawnir y Cytundeb Canlyniadau erbyn Mawrth 2016 

I gefnogi ‘Rhaglen Lywodraethu' Llywodraeth Cymru, roedd yn ofynnol i bob Cyngor yng Nghymru osod
Cytundebau Canlyniadau ar gyfer y cyfnod 2013-16. Dewisodd y Cyngor bum maes canlyniad gyda mesurau
perfformiad ategol cysylltiedig, i'w monitro dros gyfnod o dair blynedd. Dewiswyd y meysydd canlyniadau i
gefnogi Blaenoriaethau ac Amcanion Gwella y Cyngor gan ganolbwyntio ar y canlynol:
       -  Datblygu Economaidd
        -  Addysg
        -  Tai
        -  Pobl Ifanc Nad Ydynt Mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant (NEETs)
        -  Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Yn 2013-14, cafodd y Cyngor 100% o’i Grant Cytundeb Canlyniadau, ar sail ei allu i ddangos gwella parhaol
mewn perthynas â’r meysydd canlyniad a restrir uchod. Yn 2014-15, cyhoeddodd Gweinidog Gwasanaethau
Cyhoeddus y byddai’r fenter Cytundeb Canlyniadau yn dod i ben ym mis Mawrth 2016, gydag arian grant yn
cael ei drosglwyddo at y Grant Cynnal Refeniw. 
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Amcan Gwella: 
Cyngor Dinas Caerdydd yn defnyddio llai o adeiladau, ond o safon uwch

Beth roeddem am ei gyflawni?
Yn ystod 2015-16, dywedom y byddem yn canolbwyntio ar y canlynol:

•      Y Cyngor yn berchen ar lai o eiddo gan arwain at gostau is
•      Gwella safon yr adeiladau y mae’r Cyngor yn eu cadw

Crynodeb o'n perfformiad
Mae ein hunanwerthusiad o'n perfformiad yn dangos ein bod wedi gwneud cynnydd boddhaol tuag at
gyflawni’r Amcan Gwella hwn gan ein bod wedi gweld gwelliant yn y rhan fwyaf o'n prif feysydd perfformiad.

Mae'r Cyngor yn berchen ar, neu’n gydberchen ar ystâd fawr o adeiladau. Mae'n cynnwys dros 500 o adeiladau
sy’n cael eu defnyddio gan y Cyngor i gynnig gwasanaethau, a thua 500 o adeiladau sy'n cael eu cadw at
ddibenion buddsoddi.  Mae’r Cyngor wedi canolbwyntio ar leihau'r gost sy’n deillio o fod yn berchen ar yr
adeiladau sy'n weithredol, drwy ad-drefnu'r ystâd, lleihau'r arwynebedd mewnol gros a gwella ansawdd yr
adeiladau a gedwir. Mae cydweithio’n well gyda phartneriaid ynglŷn â’r eiddo wedi bod yn rhan bwysig o’r
agenda hon.

Ymhlith yr ardaloedd allweddol o welliant mae:
• Gostyngiad o 3.5% yn arwynebedd mewnol gros yr ystâd; 
• Gostyngiad o dros £4.4m yn y gwaith cynnal a chadw oedd wedi cronni; 
• Gostyngiad o £1m yn y gost o redeg yr ystâd, a derbyniwyd dros £6.7m mewn derbynebau cyfalaf.  

Byddwn yn parhau i fonitro cynnydd yn erbyn yr Amcan Gwella hwn drwy gyfrwng ein Cynllun Corfforaethol
2016-18.  
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Mesurau perfformiad

Lleihau Arwynebedd Mewnol Gros
(AMG) yr adeiladau a ddefnyddir 

Lleihau costau rhedeg yr adeiladau
gweithredol ar gyfartaledd  

Cwblhawyd blaenoriaethu
Asesiadau Ateb y Gofyn  

Lleihau’r gwaith cynnal a chadw
sydd wedi cronni 

Gostyngiad o ran canran yn y gyfran
o adeiladau gweithredol sydd mewn
cyflwr “gwael” neu “druenus”.

Targed
2015-16

3.5%

4.5%

50%

£4.3m

55%

Canlyniad
2013-14

Dd/b

Dd/b

Dd/b

Dd/b

Dd/b

Canlyniad
2014-15

0.54%

0.6%

Dd/b

Dd/b

Dd/b

Canlyniad
2015-16

3.5%

4.5%

100%

£4.5m

52%
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s

Dd/b

Dd/b

Dd/b

A
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Sut mesurwyd ein cynnydd

Bu lleihad sylweddol yn nifer yr adeiladau sy’n weithredol o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol o ganlyniad i weithredu’r Cynllun
Rheoli Asedau Corfforaethol. 

Yn ystod y flwyddyn mae’r Cyngor wedi arbed £1miliwn yn y gost o redeg yr adeiladau gweithredol drwy ad-drefnu eu defnydd
nawr ac i’r dyfodol.  

Cwblhawyd asesiadau lefel-uwch o’r holl asedau ac fe’u cofnodwyd yn yr uwch restr eiddo.  Cafodd rhaglen o flaenoriaethau ei chreu
fydd yn cael ei gweithredu dros dair blynedd.  Mae rhestr fanwl o eiddo i'w hadolygu yn cael ei chreu a’r gwaith yn mynd rhagddo. 

Bu gostyngiad o 52% yn nifer yr adeiladau a gafodd eu disgrifio'n wael neu druenus ar ôl i'r Cyngor fynd ati naill ai i gael
gwared ar adeiladau, eu hadnewyddu neu eu dymchwel. Cafodd rhai adeiladau eu symud o raglen 2015/16 i raglenni
2016/17 a 2017/18 oherwydd peth oedi rhyngweithredol ac adolygu amserlenni’r project.  O ganlyniad bydd y lleihad yn nifer
yr adeiladau sydd mewn 'cyflwr gwael neu druenus' yn cael ei wireddu yn unol â'r Strategaeth Eiddo ond yn ddiweddarach
na’r hyn a ragwelwyd. 

J

J

J

J
Mae targedu’r ffordd y mae’r Ystâd Gorfforaethol yn cael ei rheoli fel sy’n cael ei amlinellu yn y Cynllun Rheoli Asedau Corfforaethol
wedi arwain at arbedion refeniw yn ystod y flwyddyn

K
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Beth rydym wedi ei gyflawni eleni?
Yn ein Cynllun Corfforaethol 2015-17 rydym wedi gwneud ymrwymiadau, wedi datgan yr hyn rydym am ei
gyflawni er mwyn helpu i ni sicrhau hyn yng nghyd-destun yr Amcan Gwella. Mae’r wybodaeth isod yn nodi
manylion yr hyn rydym wedi ei gyflawni yn 2015-16.

•     Cyflawni'r Strategaeth Eiddo cymeradwy, gan gynnwys:
       - Gweithredu Cynllun Rheoli Asedau Corfforaethol i’w gymeradwyo gan y Cabinet erbyn Ebrill 2015
       - Cyflwyno Cynlluniau Asedau Ardal Cymdogaeth erbyn Rhagfyr 2015.
       - Cyflwyno Cynlluniau Eiddo i bob Ardal Gwasanaeth erbyn Ebrill 2015
       - Gweithredu rhaglen o Asesiadau Ateb y Gofyn ar gyfer yr holl eiddo gweithredol erbyn Ebrill 2016

Mae’r Cyngor yn parhau i gyflwyno nifer o fentrau i sicrhau defnydd effeithiol o’i eiddo.  Ym mis Tachwedd 2015,
cymeradwyodd y Cabinet adolygiad o’r ystâd nad ydyw’n weithredol (yr Ystâd Fuddsoddi) i wella perfformiad yr
ystâd.  Fel rhan o hyn penderfynwyd ail-fuddsoddi’r elw tuag at foderneiddio’r ystâd a thyfu incwm.  Sefydlwyd
trefn lywodraethu newydd i reoli’r ystâd yn fwy effeithlon gyda chymorth ymgynghorydd masnachol, er mwyn
argymell gwaredu, buddsoddi, adnewyddu prydles a chaffael fel y bo’n briodol.  

Mae’r Cyngor wedi cyhoeddi ei Gynllun Rheoli Asedau Corfforaethol, sy'n rhoi trosolwg corfforaethol o’i holl
weithgareddau yn ymwneud ag eiddo sydd angen eu gweithredu ymhob blwyddyn ariannol.   Yn benodol,
mae'r Cynllun Rheoli Asedau Corfforaethol yn rhoi cyfeiriad ac yn gymorth i weithredu'r 3 rhaglen allweddol o
weithgaredd ynghlwm â'r ystâd.  CTY; Rhaglen Rhesymoli Swyddfa; a'r Rhaglen Hybiau Cymunedol.   

Mae'r Cyngor mewn deialog barhaus drwy'r Bwrdd Rheoli Asedau mewn Partneriaeth, gyda phartneriaid yn y
sector cyhoeddus i adolygu eiddo'r cyngor a'r defnydd ohono mewn Cymdogaethau.   Gweithredwyd ffordd
newydd o weithio wedi'i seilio ar nifer o brojectau partneriaeth allweddol yn y Cymdogaethau.  Mae rhagor o
gynllunio strategol yn mynd rhagddo. 

Mae Partneriaid Eiddo o Ystadau Strategol wedi gweithio gyda meysydd gwasanaeth i ddatblygu uwch restr
eiddo yn rhestru arwynebedd mewnol gros pob adeilad, y gost o'u rhedeg, y gwaith cynnal a chadw sydd wedi
cronni a'r derbynebau cyfalaf. 

Rhoddwyd uwch restr eiddo at ei gilydd yn amlinellu gofynion eiddo gwasanaethau yn gyfredol ac i ddod, ac yn
amlygu’r camau i’w cymryd mewn perthynas â darparu eiddo ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.   Caiff hyn ei
fonitro'n fisol gan y Bwrdd Rheoli Asedau. 

Cynhaliwyd adolygiad Ateb y Gofyn llawn ar lefel uwch o’r ystâd gweithredol.  Fe’i hatgyfnerthir ar hyn o bryd
gan adolygiadau defnydd manwl o’r eiddo a nodwyd gan yr adolygiad fel rhai â blaenoriaeth uchel, fydd yn
arwain at gynllun gweithredu ar eu cyfer.  
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•     Cyflawni Rhaglen Rhesymoli Swyddfa yn arwain at arbedion refeniw o £1m a derbynebau cyfalaf o
£6m erbyn Rhagfyr 2017

Mae 800 o’n staff wedi bod â rhan yn y rhaglen rhesymoli swyddfa yn 2015-16. Mae rhaglen Gweithio Hyblyg
wedi cael ei hymestyn i gynorthwyo staff i symud o Adeilad Global i Neuadd y Sir.   Ar ddiwedd 2015-16 roedd y
rhaglen wedi cyfrannu at gyflawni arbedion refeniw gwerth £1m a derbynebau cyfalaf gwerth £6.7m.
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Ydyn ni’n gwneud yn dda? 
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Cyfeirnod

CHR/002

EDU/002i

EDU/002ii

EDU/003

EDU/004

Dangosyddion Llwyddiant

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

Pob disgybl sy’n gadael
addysg ar sail gwaith,
hyfforddiant neu addysg
hanfodol heb gymhwyster
allanol cymeradwy 

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

Disgyblion wedi’u hasesu ar
ddiwedd Cyfnod Allweddol 2
sy’n bodloni’r Dangosydd
Pwnc Craidd

Disgyblion wedi’u hasesu ar
ddiwedd Cyfnod Allweddol 3
yn bodloni’r Dangosydd
Pwnc Craidd

Alldro
2014-15

10.1
diwrnod

1.1%

6.3%

85.1%

81.5%

Targed
2015-16

9
diwrnod

0.3%

2.0%

86.5%

79.3%

Alldro
2015-16

9.6 
diwrnod

0.5%

0.0%

87.8%

83.4%

Targed
wedi’i
fodloni?

Naddo

Naddo

Do

Met 
target

Do

Tueddiad

Gwella

Gwella

Gwella

Gwella

Gwella

Sgôr
Caerdydd 
(allan o 22

Awdurdod Lleol)

4

22

1

13

13

Cyfartaledd
cymru

10.2

0.2%

0.5%

88.1%

84.1%

Cafodd y dangosydd hwn ei gyflwyno yn 2014-15, a bu i berfformiad yn y dangosydd hwn wella i 9.6 yn 2015-16, o’i gymharu â 10.11 yn 2014-15
ac mae uwchben cyfartaledd Cymru, sef 10.2 diwrnod.

Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwella i 0.5% yn ystod 2015-16, o’i gymharu ag 1.1% yn 2014-15 yn erbyn cyfartaledd cenedlaethol
o 0.2%.  Mae’r canlyniad hwn yn y 4ydd Chwarter ac yn safle 22.  Fodd bynnag, dylid nodi bod y rhifiadur ar gyfer y canlyniad hwn yn cynrychioli
18 o bobl ifanc allan o garfan o 3,324.

Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwella i 0% yn ystod 2015-16, o’i gymharu â 6.3% yn 2014-15.

Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwella i 87.8% yn ystod 2015-16, o’i gymharu ag 85.1% yn 2014-15. Fodd bynnag, mae’r perfformiad
yn dal i fod is na chyfartaledd Cymru (88.1%).

Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwella i 83.4% yn ystod 2015-16, o’i gymharu ag 81.5% yn 2014-15. Fodd bynnag, mae’r perfformiad
yn dal i fod is na chyfartaledd Cymru (84.1%).
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Cyfeirnod

EDU/006ii

EDU/011

EDU/015a

EDU/015b

EDU/016a

EDU/016b

Dangosyddion Llwyddiant

Disgyblion a aseswyd, yn
derbyn Asesiad Athro yn
Gymraeg yn ystod Cyfnod
Allweddol 3

Sgôr pwynt ar gyfartaledd
disgyblion 15 oed 

Datganiadau Anghenion
Addysgol Arbennig terfynol o
fewn 26 wythnos

Datganiadau Anghenion
Addysgol Arbennig terfynol o
fewn 26 wythnos (heb
gynnwys eithriadau)

Presenoldeb Ysgolion
Cynradd

Presenoldeb Ysgolion
Uwchradd

Alldro
2014-15

11.2%

477.0

62.6%

100.0%

94.9%

93.9%

Targed
2015-16

11.3%

497.0

72.0%

100.0%

94.6%

94.1%

Alldro
2015-16

11.8%

497.2

62.0%

94.59%

95.2%

93.9%

Targed
wedi’i
fodloni?

Do

Do

Naddo

Naddo

Do

Naddo

Tueddiad

Gwella

Gwella

Gwaethygu

Gwaethygu

Gwella

Cynnal

Sgôr
Caerdydd 
(allan o 22

Awdurdod Lleol)

11

20

14

17

5

11

Cyfartaledd
cymru

17.8%

538.6

68.1%

94.5%

95%

93.9%

Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwella i 11.80% yn ystod 2015-16, o’i gymharu ag 11.22% yn 2014-15. Fodd bynnag, mae’r
perfformiad yn dal i fod ymhell is na chyfartaledd Cymru (17.8%).  

Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwella i 497.2 yn ystod 2015-16, o’i gymharu â 477.0 yn 2014-15. Fodd bynnag, mae’r perfformiad
yn dal i fod is na chyfartaledd Cymru (538.6).

Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwaethygu i 62% (132 o achosion allan o 213) yn ystod 2014-15, o’i gymharu â 62.6% (137 o
achosion allan o 319) yn 2014-15, ac mae’r perfformiad yn dal i fod is na chyfartaledd Cymru (68.1%).

Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwaethygu i 94.59% yn 2015-16 (70 o achosion allan o 74), o’i gymharu â 100.0% yn 2014-15
(103 o achosion allan o 103), ond mae’n dal i fod is na chyfartaledd Cymru (94.5%).

Mae perfformiad wedi gwella i 95.2% mewn Ysgolion Cynradd yn 2015-16, o’i gymharu â 94.9% yn 2014-15. Mae’r perfformiad yn uwch na
chyfartaledd Cymru, sef 95.0% mewn Ysgolion Cynradd. 

Cynhaliwyd perfformiad yn 93.9% mewn Ysgolion Uwchradd yn 2015-16, o’i gymharu â 94.9% a 93.9% yn 2014-15. Mae’r perfformiad yr un
peth â chyfartaledd Cymru (93.9%).
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Cyfeirnod

EDU/017

LCL/001b

LCS/002 (b

PLA/006 (b)

PPN/009

PSR/002

Dangosyddion Llwyddiant

Disgyblion a lwyddodd i
gyrraedd trothwy Lefel 2 gan
gynnwys gradd TGAU A*-C
mewn Saesneg neu
Cymraeg 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

Sefydliadau bwyd sy’n
‘cydymffurfio i ryw raddau’
gyda safonau hylendid bwyd

Nifer cyfartalog y diwrnodau
calendr a gymerwyd i
ddarparu grant cyfleusterau
i'r anabl

Alldro
2014-15

54.0%

8376

8744

93%

91.76%

197

Targed
2015-16

60.0%

8500

9647

20%

92.0%

200

Alldro
2015-16

59.3%

8660

8028

64%

93.0%

247

Targed
wedi’i
fodloni?

Naddo

Do

Naddo

Do

Do

Naddo

Tueddiad

Gwella

Gwella

Gwaethygu

Gwaethygu

Gwella

Gwaethygu

Sgôr
Caerdydd 
(allan o 22

Awdurdod Lleol)

10

1

13

2

14

13

Cyfartaledd
cymru

58.3%

5374

8409

36%

94.22%

241

Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwella i 59.3% yn ystod 2015-16, o’i gymharu â 54.0% yn 2014-15. Mae’n uwch na chyfartaledd
Cymru, sef 58.3%.

Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwella i 8660 yn ystod 2015-16, o’i gymharu ag 8376 yn 2014-15. Mae’r perfformiad yn uwch na
Chyfartaledd Cymru, sef 5,374.

Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwella i 8028 yn ystod 2015-16, o’i gymharu ag 8744 yn 2014-15. Mae’n uwch na chyfartaledd
Cymru, sef 8409.   

Mae perfformiad y dangosydd hwn wedi gwaethygu i 64% (256 / 398) yn 2015-16 o’i gymharu â 93% yn 2014-15 (457 / 494).

Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwella i 93.0% yn ystod 2015-16, o’i gymharu â 91.76% yn 2014-15. Fodd bynnag, mae’r
perfformiad yn dal i fod is na chyfartaledd Cymru (94.22%).%.

Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwella i 247 yn ystod 2014-15, o’i gymharu â 197 yn 2014-15. Mae’n uwch na chyfartaledd Cymru,
sef 241.
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Cyfeirnod

PSR/004

SCA/001

SCA/002a

SCA/002b

SCA/007

Dangosyddion Llwyddiant

Anheddau sector preifat,
oedd yn wag am dros 6 mis,
a ddaeth yn ôl i
berchnogaeth drwy
weithredu uniongyrchol yr
awdurdod lleolv

Cyfradd oedi wrth
drosglwyddo gofal oherwydd
rhesymau gofal cymdeithasol

Cyfradd y bobl hŷn (65+) a
gefnogir yn y gymuned fesul
1000 o'r boblogaeth 65 oed
neu drosodd ar 31 Mawrth

Cyfradd y bobl hŷn (dros 65
oed) y mae’r awdurdod yn
cefnogi mewn cartrefi gofal

Cleientiaid gyda chynllun
gofal ar 31 Mawrth a ddylai
fod wedi derbyn adolygiad a
gafodd eu hadolygu

Alldro
2014-15

6.54%

10.92

44.06

18.70

82.0%

Targed
2015-16

6.60%

5.92

47.0

18.00

90.0%

Alldro
2015-16

2.68%

11.18

41.53

17.61

88.8%

Targed
wedi’i
fodloni?

Naddo

Naddo

Naddo

Do

Naddo

Tueddiad

Gwaethygu

Gwaethygu

Gwaethygu

Gwella

Gwella

Sgôr
Caerdydd 
(allan o 22

Awdurdod Lleol)

19

22

Ddim ar gael

10

7

Cyfartaledd
cymru

11.08%

4.87

64.12

18.02

83%

Mae perfformiad y dangosydd hwn wedi gwaethygu i 2.68% yn ystod 2015-16, o’i gymharu â 6.54% yn 2014-15. Mae’n uwch na chyfartaledd Cymru, sef 11.08%.

Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwaethygu i 11.18 (263 o bobl) yn ystod 2015-16, o’i gymharu â 10.92 (254 o bobl) yn 2014-15.
Mae’n dal i fod is na chyfartaledd Cymru, sef 4.87

Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwella i 41.53 yn ystod 2015-16, o’i gymharu â 44.12 yn 2014-15. 
Fodd bynnag, mae Polisi’r Cyngor bellach yn canolbwyntio ar agenda ataliol, cyfeirio defnyddwyr gwasanaeth i ddatrysiadau byw’n annibynnol yn
y gymuned, o’i gymharu â phecynnau gofal traddodiadol, felly nid ydym yn defnyddio’r dangosydd hwn mwyach i fesur ein perfformiad.  Nid
yw’n bosib cymharu perfformiad Caerdydd â pherfformiad Awdurdodau Lleol eraill oherwydd anghysondebau o ran data cenedlaethol.

Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwella i 17.61 yn ystod 2015-16, o’i gymharu ag 18.00 yn 2014-15, er gwaethaf cynnydd yn ein
poblogaeth dros 65 oed ac yn uwch na chyfartaledd Cymru, sef 18.02.

Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwella i 88.8% yn ystod 2015-16, o’i gymharu ag 82.0% yn 2014-15. Mae’n uwch na chyfartaledd
Cymru, sef 83.0%.
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Cyfeirnod

SCA/018 (a

SCA/019

SCC/002

SCC/004

SCC/011b

SCC/025

Dangosyddion Llwyddiant

Gofalwyr (i oedolion) dros 18
oed y mae Gwasanaethau
Cymdeithasol yn gwybod
amdanynt a gafodd gynnig
asesiad neu adolygiad o’u
hanghenion eu hunain

Cyfeiriadau amddiffyn
oedolion lle roedd y risg
wedi’i rheoli

Plant sy’n Derbyn Gofal sydd
wedi newid ysgol o leiaf
unwaith 

Plant sy’n Derbyn Gofal sydd
wedi bod mewn o leiaf dri
lleoliad yn ystod y flwyddyn

Asesiadau cychwynnol a
gwblhawyd yn ystod y
flwyddyn lle mae tystiolaeth
bod y plentyn wedi’i weld ar
ei ben ei hun gyda’r
Gweithiwr Cymdeithasol

Ymweliadau statudol i Blant
sy’n Derbyn Gofal yn ystod y
flwyddyn a ddigwyddodd yn
unol â’r rheoliadau

Alldro
2014-15

64.4%

91.14%

17.8%

10.46%

26.4%

88.9%

Targed
2015-16

90.0%

Ni osodwyd
targed

11.0%

8.0%

Ni osodwyd
targed

92.0%

Alldro
2015-16

76.8%

95.88%

9.1%

9.9%

29.2%

86.6%

Targed
wedi’i
fodloni?

Naddo

Ni
osodwyd

targed

Do

Naddo

Ni
osodwyd

targed

Naddo

Tueddiad

Gwella

Gwella

Gwella

Gwella

Gwella

Gwaethygu

Sgôr
Caerdydd 
(allan o 22

Awdurdod Lleol)

19

15

6

15

21

12

Cyfartaledd
cymru

91.4%

97%

11.9%

9.8%

49.5%

88.1%

Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwella i 76.8% yn ystod 2015-16, o’i gymharu â 64.4% yn 2014-15. Fodd bynnag, mae’r perfformiad
yn dal i fod is na chyfartaledd Cymru (91.4%).

Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwella i 95.88% yn ystod 2015-16, o’i gymharu â 91.14% yn 2014-15. Mae’n dal i fod is na
chyfartaledd Cymru, sef 97.00%.

Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwella i 9.1% yn ystod 2015-16, o’i gymharu ag 17.8% yn 2014-15. Mae’n uwch na chyfartaledd
Cymru, sef 11.9%.

Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwella i 9.9% yn ystod 2015-16, o’i gymharu â 10.46% yn 2014-15. Mae ychydig yn is na
chyfartaledd Cymru, sef 9.8%.

Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwella i 29.2% yn ystod 2015-16, o’i gymharu â 26.4% yn 2014-15. Mae’n dal i fod is na
chyfartaledd Cymru, sef 49.5%.

Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwaethygu i 86.6% yn ystod 2015-16, o’i gymharu ag 88.9% yn 2014-15. Mae’n uwch na
chyfartaledd Cymru, sef 88.1%.  
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Cyfeirnod

SCC/033 d

SCC/033 e

SCC/033f

SCC/037

SCC/041 a

Dangosyddion Llwyddiant

Pobl ifanc oedd yn arfer
derbyn gofal y mae’r
awdurdod yn cysylltu â hwy
pan maent yn 19 oed

Pobl ifanc oedd yn arfer
derbyn gofal y mae’r
awdurdod yn cysylltu â hwy,
sydd mewn llety addas nad
ydyw’n frys pan maent yn
19 oed

Pobl ifanc oedd yn arfer
derbyn gofal y mae’r
awdurdod yn cysylltu â hwy,
sydd mewn addysg,
hyfforddiant neu gyflogaeth
yn 19 oed

Sgôr pwynt cymwysterau
allanol ar gyfartaledd ar gyfer
Plant sy’n Derbyn Gofal yn 16
oed

Plant cymwys, perthnasol a
phlant oedd yn berthnasol
sydd â chynlluniau llwybr yn
ôl y gofyn

Alldro
2014-15

90.5%

91.2%

56.1%

191

60.5%

Targed
2015-16

96.0%

96.0%

58.0%

220

90.0%

Alldro
2015-16

94.0%

85.7%

52.4%

257

73.3%

Targed
wedi’i
fodloni?

Naddo

Naddo

Do

Do

Naddo

Tueddiad

Gwella

Gwaethygu

Gwaethygu

Gwella

Gwella

Sgôr
Caerdydd 
(allan o 22

Awdurdod Lleol)

13

20

17

10

21

Cyfartaledd
cymru

93.2%

93.5%

60.7%

269

93.5%

Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwella i 94.0% yn ystod 2015-16, o’i gymharu â 90.5% yn 2014-15. Mae’n uwch na chyfartaledd
Cymru, sef 93.2%. Mae’r gwasanaeth yn ceisio cadw mewn cysylltiad â phawb sy’n gadael gofal yn ôl yr angen, fodd bynnag mae’r bobl ifanc yn
penderfynu dros eu hunain os oes arnynt awydd ymateb ac aros mewn cysylltiad.

Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwaethygu i 85.7% yn 2015-16 (54 allan o garfan o 63 o bobl ifanc) o’i gymharu â 91.2% yn 2014-
15 (52 allan o garfan o 57 o bobl ifanc), gan olygu er bod perfformiad wedi gwaethygu, bu i nifer y bobl ifanc oedd yn derbyn cefnogaeth
gynyddu rhwng y ddwy flynedd.

Mae perfformiad y dangosydd hwn wedi gwaethygu i 52.4% (33 allan o garfan o 63 o bobl ifanc) yn 2015-16 o’i gymharu â 56.1% yn 2014-15
(32 allan o garfan o 57 o bobl ifanc).  Er mai dim ond un person ifanc ychwanegol nad oedd mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth yn 2015-
16 o’i gymharu â 2014-15, mae maint y garfan wedi effeithio’n sylweddol ar ganran y dangosydd hwn.

Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwella i 257 yn ystod 2015-16, o’i gymharu â 191 yn 2014-15. Mae’n dal i fod is na chyfartaledd
Cymru, sef 269

Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwella i 73.3% yn ystod 2015-16, o’i gymharu â 60.5% yn 2014-15. Fodd bynnag, mae’r
perfformiad yn dal i fod ymhell yn is na chyfartaledd Cymru (93.5%).



99

Cyfeirnod

SCC/045

STS/005 b

STS/ 006

THS/007

THS/012

CAM/037

Dangosyddion Llwyddiant

Adolygiadau Plant sy’n
Derbyn Gofal, Plant ar y
Gofrestr Amddiffyn Plant a
Phlant Mewn Angen a
wnaethpwyd yn unol â’r
amserlen statudol

Priffyrdd a archwiliwyd o
safon lanweithdra uchel neu
dderbyniol

Achosion o dipio
anghyfreithlon a gliriwyd o
fewn 5 diwrnod gwaith

Oedolion dros 60 sydd â
thocyn bws consesiynol

Prif ffyrdd (A), ffyrdd nad
ydynt yn brif ffyrdd/ffyrdd
dosbarthedig (B) a ffyrdd
nad ydynt yn brif
ffyrdd/ffyrdd dosbarthedig
(C) sydd mewn cyflwr gwael
yn gyffredinol

Newid canran yn y sgôr
Tystysgrif Ynni Arddangos
cyfartalog o fewn adeiladau
cyhoeddus awdurdodau lleol

Alldro
2014-15

70.8%

86.8%

82.61%

100.0%

6.8%

Dangosydd
newydd

Targed
2015-16

90.0%

90.0%

90.0%

94.0%

7.0%

3.0%

Alldro
2015-16

81.7%

90.6%

97.91%

96.5%

5.2%

5.3

Targed
wedi’i
fodloni?

Naddo

Do

Do

Do

Do

Do

Tueddiad

Gwella

Gwella

Gwella

Gwaethygu

Gwella

Dangosydd
newydd

Sgôr
Caerdydd 
(allan o 22

Awdurdod Lleol)

21

20

4

1

6

7
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Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwella i 81.7% yn ystod 2015-16, o’i gymharu â 70.8% yn 2014-15. Mae’n dal i fod is na chyfartaledd
Cymru, sef 90.3%.

Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwella i 90.6% yn ystod 2015-16, o’i gymharu â 86.8% yn 2014-15. Mae’n dal i fod is na
chyfartaledd Cymru, sef 96.5%.

Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwella i 97.91% yn ystod 2015-16, o’i gymharu â 82.61% yn 2014-15. Mae’n uwch na chyfartaledd
Cymru, sef 95.26%.

Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwaethygu i 96.5% yn 2015-15 o’i gymharu â 100% yn 2014-15. Gweithredwyd Menter Twyll
Genedlaethol rhwng 2014-15 a 2015-16. Amcangyfrifwyd bod y gwaith hwn wedi adnabod oddeutu 4,000 o ddeiliaid tocynnau yng
Nghaerdydd sydd wedi marw o bosib.  Gwiriwyd y ffigyrau hyn a dilëwyd cofnodion deiliaid tocynnau lle bo’n briodol, gan egluro’r gostyngiad
rhwng y blynyddoedd.  

Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwella i 5.2% yn ystod 2015-16, o’i gymharu â 6.8% yn 2014-15. Mae’r perfformiad yn uwch na
Chyfartaledd Cymru, sef 11.2%.

Cyflwynwyd y dangosydd hwn yn 2015-16 ac felly nid oes data blaenorol i’w gynnig o ran alldro.  5.3% oedd y newid mewn canran rhwng 2014
a 2015-16. 



100

Cyfeirnod

WMT/004b

WMT/009b

Dangosyddion Llwyddiant

Gwastraff dinesig a
gasglwyd gan awdurdodau
lleol a gafodd ei anfon i safle
tirlenwi

Gwastraff dinesig a
gasglwyd gan awdurdodau
lleol a gafodd ei baratoi ar
gyfer ei ail-ddefnyddio
ac/neu ei ailgylchu gan
gynnwys gwastraff bio a
gafodd ei gompostio neu ei
drin mewn unrhyw ffordd
arall yn fiolegol

Alldro
2014-15

32.57%

53.38%

Targed
2015-16

30.0%

58.00%

Alldro
2015-16

30.0%

58.18%

Targed
wedi’i
fodloni?

Do

Do

Tueddiad

Gwella

Gwella

Sgôr
Caerdydd 
(allan o 22

Awdurdod Lleol)

3

19

Cyfartaledd
cymru
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Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwella i 7.51% yn ystod 2015-16, o’i gymharu â 32.57% yn 2014-15. Mae’n dal i fod is na
chyfartaledd Cymru, sef 18.14%.  

Mae perfformiad yn y dangosydd hwn wedi gwella i 58.18% yn ystod 2015-16, o’i gymharu â 53.38% yn 2014-15. Fodd bynnag, mae’r
perfformiad yn dal i fod is na chyfartaledd Cymru (60.19%).




