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Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg

Yn 2015, pleidleisiwyd Caerdydd yn drydydd fel y Brifddinas Orau i fyw ynddi yn Ewrop ac mae poblogaeth o
354,300 o bobl gennym
 
Rydym yn drydydd o ran gwelliant ymhlith Awdurdodau Lleol yng Nghymru parthed perfformiad ein
Dangosyddion Cenedlaethol

Gwelsom welliant o 67.5% yn ein Dangosyddion Cenedlaethol o’i gymharu â 42.9% yn 2014-15

Dywedodd 90% o ymatebwyr Holi Caerdydd eu bod yn fodlon â Chaerdydd fel lle i fyw

Dywedodd 69.3% o ymatebwyr Holi Caerdydd eu bod yn hapus â’r gwasanaethau y mae’r Cyngor yn eu darparu

Yn ein Cynllun Corfforaethol 2015-17 fe wnaethom nodi ein 4 Blaenoriaeth ac 11 Amcan Gwelliant

Ceir crynodeb o’n perfformiad ar gyfer 2015-16 isod:

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg
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Yma fe ganolbwyntion ni ar 3 Amcan Gwelliant

• 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 potensial
• Mae Dysgwyr sy’n Oedolion yn cyflawni eu potensial

Ni adawodd unrhyw un o’n disgyblion sydd dan ofal yr Awdurdod Lleol yr ysgol heb gymhwyster o’i gymharu â 6.3% y
flwyddyn cynt. Ni yw’r 1af yng Nghymru a Chyfartaledd Cymru yw 0.5%

Gwellodd canran y bobl ifanc 16+ sydd mewn Gofal a enillodd 5 TGAU gradd A* i C i 11% o’i gymharu â 9% yn 2014-15.2014-15

Amlygwyd ein Cynllun Addysg Bersonol a’n Cynllun Hyfforddi Plant sy’n Derbyn Gofal gan ESTYN fel dau faes o arfer da.
Derbyniodd 31 o bobl ifanc brofiad gwaith

Llwyddodd 59.3% o’n disgyblion i ennill TGAU A*-C mewn Saesneg neu Gymraeg a Mathemateg o'i gymharu â 54.04%
yn 2014-15. Mae hyn yn ein gosod uwchlaw Cyfartaledd Cymru o 58.3% ac ni yw’r degfed yng Nghymru  

Gwellodd presenoldeb yn ein Hysgolion Cynradd i 95.5% o’i gymharu â 94.9% yn 2014-15. Cyfartaledd Cymru yw 95% ac
ni yw’r 5ed yng Nghymru 

Fe wnaethom gynnal ein perfformiad o 93.9% o ran presenoldeb yn ein Hysgolion Uwchradd a ni yw’r 11eg yng Nghymru.
Cyfartaledd Cymru yw 93.9%

Cyflawnwyd 487 o gyrsiau gan ein Gwasanaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned i roi blaenoriaeth i ddysgwyr yn ardaloedd
Cymunedau’n Gyntaf, o’i gymharu â 292 yn 2014-15. 

Nododd 98% o ddefnyddwyr ein Gwasanaeth i mewn i Waith eu bod yn teimlo eu bod mewn lle gwell i ddechrau gwaith o
ganlyniad i’r hyfforddiant roeddent wedi ei dderbyn, cynnydd o 18% o’i gymharu â’r llynedd.
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Yma fe ganolbwyntion ni ar 3 Amcan Gwelliant

• Mae pobl sydd mewn perygl yng Nghaerdydd wedi’u hamddiffyn
• Gall pobl yng Nghaerdydd gyrchu tai o ansawdd da
• Mae pobl yng Nghaerdydd yn cael eu cefnogi i fyw’n annibynnol

F e gynorthwyon ni i 713 o denantiaid i drosglwyddo neu gyfnewid eu heiddo o ganlyniad i Ddiwygio Lles

Fe wnaethom 2262 cynnig Tai Cymdeithasol i’r rhai a effeithiwyd gan Ddiwygio Lles

Nododd 75.1% o’n tenantiaid eu bod yn hapus â Chyngor Caerdydd fel eu landlord, ac mae 86.6% yn fodlon
â chyflwr eu heiddo

Roedd 615 o oedolion yn defnyddio ein cynllun Taliadau Uniongyrchol o’i gymharu â 550 yn 2014-15

Fe wnaethom lansio ein Pwynt Cyswllt Cyntaf (PCC) ac atebwyd 1052 o achosion ar y PCC lle cafodd opsiynau
amgen ar gyfer byw’n annibynnol eu clustnodi i alluogi pobl i aros yn eu cartrefi eu hunain

Fe gymerodd cyfartaledd o 247 diwrnod calendr i gyflawni Grant Adnoddau Anabl, o’i gymharu â 197 diwrnod
calendr yn 2014-15, Cyfartaledd Cymru yw 241 ac ni yw rhif 13 yng Nghymru
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Yma fe ganolbwyntion ni ar 2 Amcan Gwelliant

• Mae gan Gaerdydd fwy o gyfleoedd cyflogaeth a swyddi gwerth uchel
• Mae gan Gaerdydd amgylchedd dinas o ansawdd uchel sy'n cynnwys
lleoedd cyhoeddus deniadol a seilwaith trafnidiaeth dda 

Rhoddwyd cymorth ariannol neu fel arall i 415 o fusnesau o’i gymharu â 351 yn 2014-15

Roedd 4304 o swyddi newydd a swyddi wedi eu diogelu mewn busnesau dderbyniodd gymorth gennym o’i
gymharu â 2395 yn 2014-15

Roedd 20.51 miliwn o ymwelwyr i Gaerdydd sef cynnydd o 5% o’i gymharu â 2014-15. Roedd traweffaith
economaidd twristiaeth yn £1.20 biliwn sef cynnydd o 6.8% o’i gymharu â 2014-15

Cefnogwyd 13,881 o swyddi gan wariant twristiaid, sef cynnydd o 8.3% o’i gymharu â 2014-15

Fe lwyddon ni i gynnal statws Baner Werdd naw o’n parciau a’n lleiniau gwyrddion a nododd 87.2% o’r rhai
ymatebodd i arolwg Holi Caerdydd eu bod yn fodlon â’r parciau a’r mannau agored yng Nghaerdydd.

Fe lwyddon ni i ostwng ein hallyriadau carbon 6% o un flwyddyn i’r llall ar ystadau’r Cyngor sy’n cefnogi ein
hymrwymiad ar leihau carbon

Cynnydd yn erbyn ein
Hamcanion Gwella

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

Cynnydd
Dda

Cynnydd
Boddhaol

Cynnydd
Anfoddhaol

Rydym o’r farn ein bod wedi gwneud cynnydd rhagorol/da

4

4



Cyngor Dinas Caerdydd

CYDWEITHIO I
GYNLLUNIO, CYFLAWNI

A GWELLA
GWASANAETHAU

Yma fe ganolbwyntion ni ar 3 Amcan Gwelliant

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

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

• Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn defnyddio llai o adeiladau, ond gwell adeiladau 

Ailgylchwyd 58%o wastraff Caerdydd o’i gymharu â 53% yn 2014-15. Cyfartaledd Cymru yw 60.19% ac rydym yn 19eg yng
Nghymru

Gyrrwyd 7.51% o wastraff Caerdydd i’w dirlenwi o’i gymharu â 32.57% yn 2014-15. Cyfartaledd Cymru yw 18.14% ac rydym yn
3ydd yng Nghymru

Ymwelodd 8660 â’n llyfrgelloedd o’i gymharu â 8376 yn 2014-15. Ni sydd gyntaf yng Nghymru

Agorwyd Hybiau yn y Llyfrgell Ganolog, Tredelerch a Grangetown a nododd 100% o ymwelwyr i Hybiau ein Dinas eu bod yn
fodlon â’r profiad

Mae gan 96.5% o’n dinasyddion 60+ gerdyn teithio’n rhatach ar fws. Cyfartaledd Cymru yw 85.6% ac ni yw’r cyntaf yng
Nghymru

Fe wnaethom leihau costau rhedeg ystâd y Cyngor o filiwn o bunnoedd
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