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Yng Nghynllun Gwella y llynedd, nodais ei bod yn hanfodol i ni geisio deall pa mor dda yr ydym yn darparu
ein gwasanaethau fel y gallwn wneud dewisiadau hyddysg o ran lle y mae angen cymorth fwyaf. Mae’r
Adolygiad Cymheiriaid diweddar o Gyngor Caerdydd, a arweiniwyd gan Syr Peter Rogers ac a gynhaliwyd
gan CLlLC, hefyd wedi ein galluogi i fyfyrio am flwyddyn gyntaf ein gweinyddiaeth gan gadarnhau’r
blaenoriaethau y credwn y byddant yn gwneud Caerdydd yn lle gwell i fyw a gweithio ynddo.

Roedd 2012/13 yn flwyddyn heriol i bob awdurdod lleol yng Nghymru, ac yn wir, ledled y DU. O ganlyniad
i’r toriadau a wnaed yn San Steffan, rydym yn wynebu cyfnod lle bydd yn rhaid i ni ddelio â chynnydd yn
y galw am wasanaethau lleol gyda llai o adnoddau. Mae wedi bod yn anodd ymateb i’r heriau, ond dros
y cyfnod hwn rydym wedi cynnal safonau’r gwasanaethau.

Mewn ymateb i’r heriau hyn rydym wedi newid strwythur rheoli’r Cyngor i wella capasiti, gwybodaeth a
sgiliau i ddatblygu ein gweledigaeth ar gyfer y ddinas. Rydym hefyd wedi dechrau cyflawni newidiadau
mewn rhai gwasanaethau, gan gynnwys cydweithio â Bro Morgannwg. Bydd yr Adroddiad Gwella
Blynyddol hwn yn rhoi cipolwg ar berfformiad cyffredinol y Cyngor yn ystod y flwyddyn, ac mae’n nodi
cynnydd yn erbyn ein blaenoriaethau. 

Fel y nodais uchod, mae’r Adolygiad Cymheiriaid diweddar o Gyngor Caerdydd wedi ein helpu i gadarnhau
ein blaenoriaethau allweddol sy’n canolbwyntio ar ddatblygu economaidd fel sbardun o ran tyfu a chreu
mwy o swyddi; addysg a sgiliau i alluogi pobl o bob oedran i gyflawni eu potensial a bod yn barod i weithio
yn economi Caerdydd a thu hwnt; a chefnogi oedolion, plant a phobl ifanc sy’n agored i niwed mewn
cyfnod caled.

Ar y cyfan, mae amcanion gwella 2013/14 fel a ganlyn:

•      Lleihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant (NEET)
•      Gwella Canlyniadau Addysgol
•      Cynyddu presenoldeb ysgol
•      Cynyddu annibyniaeth drwy osod cymhorthion ac addasiadau mewn cartrefi
•      Helpu pobl i wneud dewisiadau cadarnhaol am fforddiadwyedd eu llety
•      Sefydlu Caerdydd fel Dinas Ddigidol
•      Cynyddu nifer ac ansawdd y swyddi yn economi’r ddinas

Mae’r Adolygiad Cymheiriaid ac argymhellion diweddar gan Swyddfa Archwilio Cymru hefyd yn ein helpu
i adolygu a diwygio sut y byddwn yn adrodd ar ein perfformiad yn y dyfodol. Caiff y gwelliannau hyn eu
hadlewyrchu yn yr Adroddiad Gwella Blynyddol nesaf. Edrychaf ymlaen at roi’r newyddion diweddaraf i
chi am y cynnydd rydym yn ei wneud yn erbyn ein blaenoriaethau y flwyddyn nesaf.

Councillor Heather Joyce
Arweinydd Cyngor Caerdydd
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Roedd Arwain Caerdydd - Creu Cymunedau wedi pennu ymrwymiadau ar gyfer Gweinyddiaeth Cyngor
Caerdydd (a oedd yn Weinyddiaeth newydd bryd hynny). Mae’n ategu’r amcanion a’r blaenoriaethau a
bennwyd yn y Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2012/14 a gymeradwywyd gan y weinyddiaeth flaenorol.
Mae’r Adroddiad Gwella hwn yn dangos beth yw’r gwaith a ymgymerwyd gan y Cyngor yn 2012/13
mewn perthynas â’r amcanion a’r blaenoriaethau a nodir yn y ddwy ddogfen hyn.  

Yn 2012/13, roedd yr adroddiadau chwarterol wedi nodi’r cynnydd ar y dangosyddion gweithredu a
pherfformiad fesul Portffolio Aelodau Cabinet i roi ymdeimlad cryfach o berchnogaeth ac atebolrwydd.
Mae pob portffolio’n ffurfio Pennod yn yr adroddiad cyffredinol sy’n rhoi darlun ôl-weithredol i’r darllenydd
o’r perfformiad yn 2012/13, ac sy’n anelu at ddelio â’r cwestiwn allweddol ‘A ydym ni’n cyflawni’r
weledigaeth?’

•      Materion Corfforaethol
•      Cymunedau, Tai a Chyfiawnder Cymdeithasol
•      Cyllid, Busnes ac Economi Leol
•      Addysg a Dysgu Gydol Oes
•      Amgylchedd
•     Cynllunio Strategol, Priffyrdd, Traffig a Thrafnidiaeth
•      Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles - Gwasanaethau Oedolion
•     Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles - Gwasanaethau Plant
•      Chwaraeon, Hamdden a Diwylliant

I gefnogi gwireddu’r canlyniadau hyn rydym yn parhau i geisio cyflawni fframwaith rheoli perfformiad
integredig sy’n cysylltu fframweithiau Polisi, Perfformiad, Risg a Chyllidebau â’i gilydd.

Ceir mwy o wybodaeth fanwl am gynlluniau presennol ac i’r dyfodol o ran cyfraniad y Cyngor at
wasanaethau cyhoeddus yng Nghaerdydd mewn nifer o ddogfennau allweddol gan gynnwys:- 

•      Arwain Caerdydd – Creu Cymunedau 
•      Y Cynllun Corfforaethol 
•      Strategaeth Partneriaeth Integredig ‘Beth sy’n Bwysig’ 
•      Cynlluniau Busnes Gwasanaethau
•     Asesiadau Swyddfa Archwilio Cymru dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009     
•      Cytundeb Canlyniadau’r Cyngor gyda Llywodraeth Cymru

Ceir mynediad at y dogfennau hyn trwy wefan y Cyngor, www.caerdydd.gov.uk, neu drwy gysylltu â Thîm
Gwelliant a Gwybodaeth y Cyngor ar 029 2087 3340.
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Crynodeb o’n Perfformiad yn 2012/13

Bob blwyddyn mae Llywodraeth Cymru ac Uned Ddata Cymru yn cyhoeddi perfformiad awdurdodau
lleol mewn nifer o wasanaethau rydym yn eu darparu. Mae hyn yn ein galluogi i gymharu ein perfformiad
ag awdurdodau lleol eraill yng Nghymru. Mae’r adran hon yn rhoi crynodeb o sut y gwnaethom berfformio
yn 2012/13 o’i gymharu ag eraill yn ystod yr un cyfnod, a sut roedd ein perfformiad yn cymharu â
chanlyniadau’r flwyddyn flaenorol. 

Mae’r graff canlynol yn dangos y canrannau o’n Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus a Strategol
Cenedlaethol a wellodd neu a waethygodd yn ystod 2011/12 a 2012/13. Mae rhai dangosyddion yn
mesur gweithgarwch yn unig ac felly nid yw canlyniad uwch/is yn dynodi gwelliant neu ddirywiad mewn
perfformiad. Mae’r dangosyddion hyn i’w gweld yn y graff fel ‘Ddim yn berthnasol’. 

Cyngor Caerdydd
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Rydym yn darparu ystod o wasanaethau i’n dinasyddion ac i’r cymunedau a wasanaethwn. Rhwng 2011/12
a 2012/13 dangosodd ddadansoddiad o’r dangosyddion perthnasol welliant yn ein perfformiad mewn: 

8 o 10 am Addysg
11 o 17 am Ofal Cymdeithasol
3 o 3 am Dai
2 o 4 am Amgylchedd a thrafnidiaeth
1 o 1 Wasanaethau Cynllunio a Rheoleiddio 
0 o 1 am Hamdden a Diwylliant

Mae’r tabl canlynol yn dangos sut y gwnaethom berfformio yn 2012/13 o’i gymharu â Chymru gyfan.
Crynhowyd y data i wneud y gymhariaeth yn haws. 

Cyngor Caerdydd
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Ein perfformiad mewn perthynas â rhannau eraill o Gymru

Yn 2012/13, ar gyfer y 44 dangosydd lle'r oedd gwybodaeth gymharol ar gael ar gyfer rhannau eraill o
Gymru 

Roedd 6 yn y chwartel uwch
Roedd 16 yn y chwartel canol
Roedd 22 yn y chwartel is

Dengys y siart canlynol ganran y dangosyddion ym mhob chwartel am y blynyddoedd 2011/12 a
2012/13.

Cyngor Caerdydd
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Arwain Caerdydd – Creu Cymunedau

Am flwyddyn gyntaf y Weinyddiaeth newydd yng Nghaerdydd fe wnaethom grynhoi ein blaenoriaethau
ar gyfer gwelliannau ac fe’u rhoddwyd yn ein dogfen ‘Arwain Caerdydd – Creu Cymunedau’.  Buom yn
monitro’r ddarpariaeth o’r blaenoriaethau allweddol hyn trwy gydol y flwyddyn ac mae’r tabl canlynol
yn dangos sut ydym yn perfformio.  

Cynllun Corfforaethol 2012-14

Adolygwyd ymrwymiadau'r Cynllun Corfforaethol gennym ar yr un pryd â chrynhoi ein blaenoriaethau
ar gyfer ‘Arwain Caerdydd - Creu Cymunedau’.  O ganlyniad, dilëwyd dau amcan oherwydd nad ydynt yn
cael eu hystyried yn berthnasol mwyach. Trwy gydol y flwyddyn rydym wedi monitro sut rydym yn cyflawni
gweddill yr amcanion a cheir gwybodaeth fanylach am ein perfformiad ar ‘Arwain Caerdydd - Creu
Cymunedau’ a’n Cynllun Corfforaethol 2012-14 diwygiedig yng ngweddill yr adroddiad.
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Mae 'Beth sy’n Bwysig’: Strategaeth 10 Mlynedd ar gyfer Caerdydd', ein Strategaeth Partneriaeth
Integredig, yn dwyn ynghyd bedair dogfen strategol wahanol (Strategaeth Gymunedol Prifddinas Falch;
Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles; Cynllun Plant a Phobl Ifanc; a’r Asesiad Strategol Diogelwch
Cymunedol).

Rydym wedi sefydlu Bwrdd Partneriaeth Caerdydd i roi arweiniad ar symud ymlaen gyda Strategaeth ‘Beth
sy’n Bwysig’. Mae’r Bwrdd yn rhoi ffocws i gynllunio strategol ym mhob un o sefydliadau’r partneriaid. 

Gellir cael rhagor o wybodaeth am ‘Beth sy’n Bwysig’, yn cynnwys yr adolygiad blynyddol, yr Adroddiadau
chwarterol Gwybodaeth am Gymdogaethau a diweddariadau ar y Rhaglenni Partneriaeth, ar
www.partneriaethcaerdydd.co.uk.

Cyngor Caerdydd
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Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn arolwg ar raddfa fawr o oedolion yng Nghymru, sy’n cael ei drefnu’n
flynyddol gan Lywodraeth Cymru. Gofynnir cwestiynau i gyfranogwyr ynglŷn ag ystod eang o faterion sy’n
effeithio arnynt yn eu hardaloedd lleol, yn cynnwys eu canfyddiad o wasanaethau eu Hawdurdod Lleol.
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod ei phenderfyniadau a’i gweithredoedd yn ystyried
barn pobl Cymru, ac mae’n ystyried yr Arolwg Cenedlaethol fel un o’i ffynonellau gwybodaeth allweddol
ar gyfer barn ac amgylchiadau pobl. Gellir cael rhagor o wybodaeth am yr arolwg ar wefan StatsCymru.

Daw’r canlyniadau a ddangosir isod o’r Arolwg Cenedlaethol Cymru diweddaraf, yn seiliedig ar gyfweliadau
a gynhaliwyd rhwng 1 Ebrill 2012 a 31 Mawrth 2013. Dengys y graffiau hyn y ganran o’r ymatebwyr a
gytunodd â’r datganiadau (cytuno yn cynnwys pobl a ymatebodd eu bod yn ‘cytuno’n gryf’ ac yn ‘tueddu
i gytuno’).

Cyngor Caerdydd
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Mae canlyniad Caerdydd at ei gilydd ar ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel yn foddhaol iawn, er
nid da lle gellir gwell.

Mae hwn yn dangos nad ydym mor llwyddiannus wrth roi gwybod i drigolion sut rydym yn perfformio.
Byddwn yn edrych ar ffyrdd o gynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o’n perfformiad.

Cyngor Caerdydd
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T U D A L E N  1 1



Er bod y canlyniad hwn yn bur gadarnhaol o’i gymharu ag Awdurdodau Lleol eraill mae lle i wella o hyd.
Rydym yn gweithio ar wella ein hymwneud cyhoeddus wrth benderfynu ar faterion a byddwn yn lansio’r
wefan ymgynghorol Holi Caerdydd ym Mehefin 2013.  Mae gennym nifer o gynlluniau yn y dyfodol a
fydd yn cynnwys y trigolion, gan gynnwys dolenni â gwefannau cymdeithasol ac e-ddeisebau. 

Cyngor Caerdydd
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T U D A L E N  1 2



Adborth

Croesawn eich sylwadau ar yr Adroddiad Gwella Blynyddol, yn enwedig:

-       Pa wybodaeth yr hoffech iddo’i chynnwys
-       Sut yr hoffech i’r wybodaeth hon gael ei chyflwyno

I wneud hyn, cysylltwch â:

Y Tîm Gwella a Gwybodaeth
Ystafell 108 Neuadd y Sir
Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW
029 2087 3340
Improvementandinformation@cardiff.gov.uk

Cyngor Caerdydd
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Mae’r wybodaeth a geir yn y bennod hon yn nodi’r cynnydd yn seiliedig ar flaenoriaethau allweddol Arwain
Caerdydd – Creu Cymunedau a Chynllun Corfforaethol 2012-14.

Arwain Caerdydd, Creu Cymunedau – Cyflawni blaenoriaethau’r flwyddyn gyntaf

Dim gweithredu.

Cynllun Corfforaethol 2012-14

44 Gweithgareddau Cynlluniedig a Gyflawnwyd

Parhau i gymryd rhan yn rhwydweithiau dinesig rhyngwladol a phrojectau rhyng-genedlaethol.
Cadarnhaodd Comisiwn yr UE mai Cyngor Caerdydd fydd y sefydliad sy’n cynnal y Ganolfan Europe
Direct. Golyga hyn fod gan Gaerdydd rôl allweddol o ran cynnal digwyddiadau a gweithgareddau
masnachol i hyrwyddo Ewrop. Lleolir y Ganolfan yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd, a bydd yn derbyn €20,000
o arian y flwyddyn am y 5 mlynedd nesaf.  

Gweithio drwy’r Cyngor a gyda’r Bwrdd Partneriaeth Integredig i ddarparu fframwaith ar gyfer
Caerdydd a fydd yn galluogi datblygu polisi’n effeithiol, blaenoriaethu adnoddau, a gwell ymgynghori
cydgysylltiol.  Sefydlwyd 8 o Fyrddau Rhaglen Partneriaeth. Yn ogystal, mae’r Grŵp Partneriaeth Data
wedi cynhyrchu cyfeiriadur o ddata perthnasol, a gaiff ei ddefnyddio'n gynyddol i lunio cyrff o waith megis
y rhaglen NEETS (pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, mewn gwaith, na hyfforddiant) a’r Grŵp Gorchwyl
Diwygio Lles. Lansiwyd gwefan newydd Holi Caerdydd i sicrhau bod pob ymarfer ymgysylltu ac
ymgynghori yn cael eu huno a bod gwybodaeth yn cael ei rhannu rhwng partneriaid. 

Cyflawni’r Strategaeth Gwasanaethau Mewnol newydd yn cynnwys buddsoddiad o hyd at £1.8m y
flwyddyn ar adnewyddu’n systemau TG.   Rydym wedi cynyddu capasiti ein rhwydwaith a chryfder ein
hadeiladau craidd, gan newid ac uwchraddio’r cyfarpar rhwydwaith TG fel bo’r angen. 

Cefnogi ein staff wrth roi strwythur talu a graddio newydd ar waith trwy ein fframwaith cefnogi
gweithwyr. Gwnaethom barhau i weithredu Statws Sengl yn cynnwys delio ag apeliadau. Bydd staff y
daeth eu diogelwch tâl i ben ar 31 Mawrth 2013, ac eraill yr effeithir arnynt yn andwyol gan newidiadau
sefydliadol parhaus, yn gallu cael cymorth trwy’r Fframwaith Cefnogi Gweithwyr a mynediad at gyfleoedd
ail-hyfforddi ac ailsgilio trwy Academi Cyngor Caerdydd.

4 Gweithgareddau Cynlluniedig ar waith

Dylunio, datblygu a gweithredu atebion technoleg newydd i wella darparu gwasanaeth ac effeithiolrwydd
y gwasanaethau cefnogi trwy ein Technoleg Galluogi a Galluogrwydd Trawsnewid. Rydym wedi
mabwysiadu arferion blaengar, megis casglu deunyddiau ar ymyl y ffordd, symud nwyddau, a’r gallu i roi gwaith
yn uniongyrchol i bartneriaid fel rhan o ail-ddylunio’n Gwasanaethau Cynnal a Chadw Cymunedol. 

Cyngor Caerdydd

Adroddiad Gwella 2012/13
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7 Gweithgareddau Cynlluniedig na Chyflawnwyd

Gweithio i ddarparu gwybodaeth a gwasanaethau mewn ffordd a luniwyd i fodloni anghenion
dinasyddion, yn cynnwys gweithredu’r Strategaeth Rheoli Cwsmeriaid.  Dechreuwyd ar y gwaith o
ddatblygu strategaeth newydd ac rydym yn gweithio ar lunio gwefan sy’n haws ei defnyddio.  

Sut ydym yn perfformio?

Dangosodd y casgliad o ddangosyddion a ddewiswyd gennym i’n helpu i fonitro effaith ein cynlluniau
fod angen mwy o waith i leihau’r nifer o ddyddiau salwch a gymerwyd yn y Cyngor. 

Cyngor Caerdydd

Adroddiad Gwella 2012/13
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Mae’r wybodaeth a geir yn y bennod hon yn nodi’r cynnydd yn seiliedig ar flaenoriaethau allweddol Arwain
Caerdydd - Creu Cymunedau a Chynllun Corfforaethol 2012-14.

Arwain Caerdydd, Creu Cymunedau – Cyflawni blaenoriaethau’r flwyddyn gyntaf

44 Gweithgareddau Cynlluniedig a gyflawnwyd

Datblygu cynllun i gynorthwyo’r rheiny yr effeithiwyd arnynt gan ostyngiadau mewn Budd-dal Tai ar
gyfer tai a danfeddiannir i symud i dai sy’n briodol i’w hawl budd-dal.  Mae’r cynllun yn awr yn barod ac
yn weithredol. 

Amddiffyn y rhai sy’n agored i droseddau carreg-y-drws trwy ddarparu system ‘ymateb carlam’ i
gwynion erbyn Hydref 2012.  Mae’r system yn awr yn barod ac fe’i mesurir gan ddangosydd yn
adroddiad Perfformiad y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol.     

Gweithio’n glos â darparwr ynni i wneud y gorau o’r cyfle i gael cyfraniad £1Miliwn o gyllid am amser
cyfyngedig a chyflenwi hyd at 2,100 o’r boeleri gorau i fynd i’r afael â thlodi tanwydd yn ardaloedd
mwyaf bregus y Ddinas.  Gosodwyd 1,600 o foeleri gyda’r cyllid o £950,000 a dderbyniwyd.

4 Gweithgareddau Cynlluniedig ar waith

Adolygu polisi dyrannu tai'r Cyngor er mwyn sicrhau bod gennym system sy’n creu cymunedau mwy
cytbwys a chynaliadwy trwy’r ddinas, yn darparu cymorth a chyngor iawn i’r bobl iawn ar yr amser iawn.
Cynhaliwyd gweithdai a datblygwyd opsiynau. Cyflwynir y rhain i’r Pwyllgor Craffu a’r Cabinet yn 2013/14.    

Sicrhau na chamddefnyddir tai cyngor trwy ddatblygu ystod o fentrau i ymladd twyll tenantiaeth
yn cynnwys darparu llinell gymorth 24 awr ar gyfer adrodd am dwyll tenantiaeth ac eiddo sydd wedi'i
adael.   Lansiwyd y llinell gymorth Twyll Tenantiaeth gennym ac arweiniodd hyn at nifer o eiddo’n cael
eu dychwelyd i’r Cyngor.  

Sicrhau bod holl wasanaethau’r Cyngor yn adrodd am y camau a gymerwyd i fynd i’r afael ag
anghydraddoldeb yn y ddinas.  Cwblhawyd a chyhoeddwyd arolwg blynyddol o’r Cynllun Cydraddoldeb
Strategol. Nododd yr adroddiad hwn amryw o feysydd lle ceid arferion da yn ogystal â meysydd ar gyfer datblygu.   

Cynllun Corfforaethol 2012-14

44 Gweithgareddau Cynlluniedig a Gyflawnwyd

Gwella ansawdd tai cymdeithasol a phreifat trwy’r ddinas. Caerdydd oedd yr awdurdod cyntaf yng
Nghymru i gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru, gyda 100% o stoc y Cyngor yn unol â’r safon ar gyfer

Cyngor Caerdydd
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ystafelloedd ymolchi, ceginau a graddfa SAP (o safbwynt  effeithiolrwydd ynni ac allyriadau CO2).
Dechreuwyd ar y gwaith o adolygu’r Polisi Eiddo Gwag, ac yn 2012/13, daethpwyd â 77 eiddo yn ôl i’r
farchnad dai. Dyfarnwyd 1,217 o drwyddedau ychwanegol i ardal Cathays o’r ddinas. Oherwydd y lefel
uchel o dai rhent preifat yn yr ardal cyflwynwyd trwyddedu ychwanegol i ddelio ag ansawdd yr eiddo, yn
arbennig mewn perthynas â diogelwch tân a safon ceginau ac ystafelloedd ymolchi. O’r eiddo hyn, roedd
angen gwaith gwella ar 859 ohonynt cyn eu cymeradwyo’n briodol. Ym Mawrth 2013, achredwyd 716 o
landlordiaid ag eiddo yng Nghaerdydd o dan y Cynllun Achredu Landlordiaid.

Gan ddefnyddio’r Cyfrif Refeniw Tai, anelwyd at ddatblygu eiddo sy’n perthyn i’r cyngor ar Heol Meteor
i ddiwallu anghenion tai a chymorth pobl ifanc. Gwnaethom sefydlu grŵp Ymgynghorol Cartrefi Gweigion
ac rydym yn edrych ar weithio’n rhanbarthol. Gweithiodd y Gwasanaethau Plant ar lunio Datganiad o
anghenion tai a ddaw’n rhan o Strategaeth Tai Lleol y Cyngor.

Gwella ac amddiffyn yr amgylchedd adeiledig a naturiol. Cwblhawyd holl gynlluniau Adfywio
Cymdogaeth 2012/13, yn cynnwys gwelliannau yn Heol Albany, Waun Fach a Dylan Place.  Cwblhawyd
llwybr troed Pont Taf erbyn canol Ebrill 2013. Mae boddhad cwsmeriaid â’r Cynlluniau Adfywio
Cymdogaeth yn arolygon adborth 2012/13 yn 88%.

Gweithio â phartneriaid i ddarparu gwybodaeth a gwasanaethau mewn ffordd a luniwyd i ddiwallu
anghenion dinasyddion.   Agorwyd Hyb Butetown yn Sgwâr Loudoun ac mae’n darparu gwasanaeth
ymholiadau tai a budd-daliadau, a llyfrgell. Mae adroddiadau boddhad cwsmeriaid yn dangos bod 93%
naill ai’n fodlon neu’n fodlon iawn â’r gwasanaeth. Agorwyd yr Hyb Canol y Ddinas ym Mai 2013 ac
mae’n awr yn cynnwys Gwasanaeth Cynghori’r Cyngor.  

Paratoi ar gyfer newid i’r System Credyd Cynhwysol a gyflwynir yn Hydref 2013 a fydd yn effeithio ar
ein systemau Budd-daliadau a Threth Gyngor.   Cynhaliwyd hyfforddiant ar Gynllun Gostyngiadau’r Dreth
Gyngor newydd. Rydym wedi cysylltu â 85% o denantiaid y cyngor cyn cyflwyno’r cynllun a chafodd ceisiadau
am daliadau tai dewisol ac ailgartrefu yn hwyr yn y broses eu prosesu yn y nifer mwyaf posibl o achosion. 

44 Gweithgareddau Cynlluniedig ar waith

Gweithio â phartneriaid i adnewyddu strategaeth Caerdydd gyfan i fynd i’r afael ag ymddygiad
gwrthgymdeithasol yn effeithiol.   Ymgynghori ar y ddogfen “Cymydog Da” a ddechreuwyd gan Banel
Ymgynghorol y Tenantiaid a chynhelir ymgynghoriad pellach â grwpiau lleol. 

Ymgynghori ar y ddogfen “Cymydog Da” a ddechreuwyd gan Banel Ymgynghorol y Tenantiaid a
chynhelir ymgynghoriad pellach â grwpiau lleol.  Rydym wedi adeiladu ar lwyddiant ein cynllun Gosod
Giatiau trwy wneud gwaith yn Grangetown a dechrau ymgynghori â’r preswylwyr ar gyfer Cyfnod 2 yn
Grangetown a Chyfnod 1 yn Adamsdown, Glan-yr-Afon a Phen-y-lan. Drafftiwyd Papur Gwyrdd Rheoli
Cymdogaethau (RhC) a bydd y ddogfen derfynol yn ceisio deall sut y gallwn ymgysylltu’n fwy effeithiol â’r
aelodau etholedig a’r gymuned i benderfynu pa faterion y gall timau RhC ganolbwyntio arnynt. Bydd hyn yn
arwain at bapur gwyn i’w ystyried gan y Cyngor yn ystod 2013/14. 
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Cytuno a chyflawni Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Cyngor 2012/16 i ymwreiddio cydraddoldeb o
fewn y sefydliad ac ymateb i anghenion dinasyddion.   Cyhoeddwyd Cynllun Cydraddoldeb Strategol y
Cyngor, ‘Mae Pawb yn Cyfrif’, yn Ebrill 2013.  Cyflwynwyd Adroddiad Adolygiad Blynyddol i’r Pwyllgor
Craffu a’r Cabinet a oedd yn nodi amryw o feysydd o arferion da.  

Sefydlwyd gennym grŵp cydlynu cymunedol aml asiantaeth i edrych ar droseddau casineb mewn
cymunedau lleol. Aed ymlaen â’r gwaith o sefydlu is-grŵp troseddau casineb a chydlynu, gyda phartneriaid
allweddol yn cytuno ar gynllun gwaith a blaenoriaethau gyda Llywodraeth Cymru. Lansiwyd Tell MAMA
(gweithdrefn adrodd gwrth-Islamaphobia) a lansiwyd yng Nghaerdydd gyda Phartneriaid o Gasnewydd,
a chynllun peilot i ysgolion ‘Dod allan, camu ymlaen’ (Cynghrair Hoyw/Hetero) a gychwynnwyd yng
Ngholeg Llanfihangel, ac yn Ysgolion Uwchradd Fitzalan a Cantonian. 

Rhoddwyd system ar waith mewn ysgolion er mwyn helpu i leihau’r nifer o achosion o fwlio, ac mae gan
Wasanaeth Addysg y Cyngor ei asiantaeth fewnol gwrth-fwlio ei hun, sef Caerdydd yn Erbyn Bwlio. Mae’r
asiantaeth hon yn dadansoddi data a dderbynnir ar lefel eang yn y ddinas a bydd wedyn yn bwydo’r
Strategaeth Caerdydd yn Erbyn Bwlio.  

Er mwyn delio ymhellach â rhwystrau cyflogaeth yng Nghaerdydd lansiwyd strategaeth NEET a
chynhaliodd y gwasanaeth ieuenctid brojectau haf yn canolbwyntio ar bobl ifanc sydd wedi gadael ysgol.
Cynhaliwyd ffair swyddi Caerdydd lwyddiannus.   

Mae'r tîm Dysgu yn y Gymdogaeth newydd wedi cyfarfod staff y cyngor a phartneriaid allanol i gasglu
gwybodaeth am yr ardaloedd Rheoli Cymdogaethau, yn enwedig y rhai hynny a raddiwyd yn uchel mewn
mynegeion amddifadedd. 

Parhawyd â’r gwaith o asesu’r Effaith ar Gydraddoldeb o ganlyniad i Strwythur Cyflogau a Graddio
newydd y Cyngor a chynhelir archwiliad cyflog cyfartal yn ystod 2013/14.

Yn dilyn Llundain 2012, bu cynnydd yn nifer y gwirfoddolwyr ac aelodau anabl mewn clybiau chwaraeon
yng Nghaerdydd. Er mwyn cynyddu cyfleoedd a nifer y chwaraeon sydd ar gael, sicrhawyd Grant
Teuluoedd yn Gyntaf i ariannu’r “Project Clybiau Chwaraeon Cynhwysol” i helpu clybiau prif-ffrwd lleol i
fod yn fwy cynhwysol ar gyfer pobl anabl.

Buom yn gweithio i sicrhau bod dinasyddion yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn cynllunio gwasanaethau
a dylanwadu ar y broses drwy ymgysylltu â grwpiau amrywiol, megis cyfeillion Parciau, grwpiau Pobl
Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig, Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol, fforwm pobl Hŷn, a’r
gymuned anabl. O ran y fframwaith ymgysylltu a luniwyd ar gyfer Pobl Hŷn, mae’r gwaith wedi dechrau
gydag Oedolion ar lunio strategaeth comisiynu. Bydd y fframwaith yn sylfaen ar gyfer y nodweddion
gwarchodedig eraill. 

Cyflawni Cynllun Partneriaeth Caerdydd gwerth £33m. Mae’r gwaith ar gynlluniau’r safle yn dod
ymlaen yn dda, ac ar hyn o bryd rydym yn llunio Achos Busnes.
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Sicrhau bod Caerdydd yn cyflawni marchnad dai sy’n cefnogi anghenion a dyheadau’r gymuned, yn
cynnig dewis, ac yn gwella mynediad trwy ddarparu cartrefi o ansawdd, sy’n fforddiadwy ac yn
gynaliadwy.  Rydym wedi uwchraddio’r Asesiad Marchnad Tai lleol, a gaiff ei gyhoeddi trwy’r Rhwydwaith
Strategaeth Tai.    

Sut ydym yn perfformio?

Dangosodd y casgliad o ddangosyddion a ddewiswyd gennym i’n cynorthwyo i fonitro effaith ein cynlluniau
fod 9 allan o 9 dangosydd wedi cyrraedd neu wedi rhagori ar y targed, 8 wedi gwella o’i gymharu â 2011/12,
ac 1 wedi aros yr un peth. Er gwaethaf gwneud yn well na’n targed ein hunain o ran ‘Canran sefydliadau
bwyd sy’n ‘cydymffurfio’n fras’ â safonau hylendid’, mae ein perfformiad o’i gymharu â chynghorau eraill
ledled Cymru yn ein rhoi yn y chwartel is. Gellir priodoli’r canlyniad hwn i nifer fawr o fusnesau newydd sy’n
dal heb eu graddio yn ogystal â nifer fawr o newidiadau mewn perchenogaeth.
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Mae’r wybodaeth sydd yn y bennod hon yn nodi’r cynnydd yn seiliedig ar flaenoriaethau allweddol Arwain
Caerdydd – Creu Cymunedau a Chynllun Corfforaethol 2012-14.

Arwain Caerdydd, Creu Cymunedau – Cyflawni blaenoriaethau’r flwyddyn gyntaf

44 Gweithgareddau Cynlluniedig a gyflawnwyd 

Creu gweledigaeth economaidd newydd ar gyfer y ddinas i ddarparu sylfaen twf cadarnach a mwy
cynaliadwy.   Lansiwyd Adroddiad ‘Momentwm Ailadeiladu’ i ymgynghori arno ym Mawrth 2013.

4 Gweithgareddau Cynlluniedig ar waith

Datblygu a denu gweithgarwch busnes o werth uchel yng nghanol y ddinas, gan ganolbwyntio ar yr
Ardal Fenter Ganolog a Bae Caerdydd, trwy gefnogi cynllun adfywio Porth Teigr, gan arwain
ailddatblygu Sgwâr Mount Stuart fel canolfan fusnes a’r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol fel cyrchfan
hamdden.  Penodwyd yr Aelod Cabinet dros Gyllid, Busnes a’r Economi Leol i’r Bwrdd Ardal Fenter, ac
rydym wedi paratoi uwch gynllun drafft ar gyfer yr Ardal Fenter sy’n agored i ymgynghoriad. Rydym wedi
ymuno â rhaglen creu cysylltiadau i ddenu busnesau o Lundain a’r De-ddwyrain i Ardal Fenter Caerdydd.  

Sefydlu fforwm newydd i gysylltu â busnes sy’n ymwneud â holl fusnesau’r ddinas. Buom yn
ymgynghori ar drefniadau Cyflawni Economaidd newydd yn cynnwys creu Cyngor Busnes newydd. Anelwn
at sefydlu Cyngor Busnes yn 2013/14.  

Adolygu marchnata a hyrwyddo Caerdydd er mwyn gwella delwedd ac enw da Caerdydd yn rhyngwladol
fel lleoliad busnes.   Mae’r gwaith wedi dechrau ar ddatblygu o’r newydd Strategaeth Brandio’r Ddinas.

Gwaith gyda’n hysgolion, colegau, prifysgolion, a thrwy ein rhwydwaith o Ganolfannau Hyfforddi a
Menter Lleol i sicrhau bod ein holl ddinasyddion yn cael cefnogaeth i ddatblygu’r sgiliau sydd eu
hangen arnynt i gyflawni’u dyheadau.  Rydym wedi canolbwyntio ar sicrhau na chosbir ceiswyr gwaith
oherwydd eu diffyg mynediad i gyfrifiadur na’u diffyg sgiliau TG, a bod cyfleoedd llawn ar gyfer cyflogaeth
yn cael eu creu o fewn datblygiad Canol y Ddinas. 

Cyflwyno cynllun pum mlynedd i drawsnewid gwasanaethau’r Cyngor a darparu adnoddau i
gyflawni’n targedau.  Seiliwyd ein bwriad o gyflwyno cynllun pum mlynedd ar y rhagolygon ariannol
tymor canolig oedd ar gael bryd hynny. Daeth yn eglur yn ystod y flwyddyn fod y rhagolygon ariannol ar
gyfer Llywodraeth Leol Cymru yn llwm ac y byddai angen i’r Cyngor ailystyried ei gynlluniau tymor canolig.
Mae Adroddiad Cyllideb y Cyngor 2013/14 yn gosod senarios mewn perthynas â’r cynllun ariannol tymor
canolig, a nododd y byddai’r diffyg gwaethaf posibl bryd hynny yn £98 miliwn. Ond nodwyd hefyd yr
ansicrwydd sylweddol sy’n parhau mewn perthynas â lefelau ariannu yn dilyn datganiad Hydref 2012 y
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Canghellor a fynegodd yn glir fod y rhagolygon yn dangos cynilo pellach gyda thoriadau real yng
ngwariant y DU ar wasanaethau cyhoeddus yn ymestyn hyd at 2017/18 o leiaf. Yn wir, gwelodd y
Sefydliad Astudiaethau Cyllid senario lle'r oedd gwario cyffredinol ar wasanaethau cyngor 18% yn is yn
2020/21 nag yn 2012/13. Mae angen i’r Cyngor gael esboniad gan Lywodraeth Cymru fel mater o frys
mewn perthynas â’r ffordd y byddai’r cwtogi hyn yn effeithio ar y lefelau ariannu dangosol blaenorol.

Cynllun Corfforaethol 2012-14

44 Gweithgareddau Cynlluniedig a gyflawnwyd

Parhau i gyflawni, datblygu a hyrwyddo rhyngwladoli Cronfa Prifddinas Caerdydd, a gweithio gyda
sefydliadau partner i gynnig cyngor busnes ar draws yr ardal ddinesig mewn ffordd gydgysylltiedig
a hygyrch.  Hyrwyddwyd Cronfa Prifddinas Caerdydd ochr yn ochr â Chronfa Twf Economaidd Llywodraeth
Cymru i dros 150 o fusnesau mewn digwyddiad yn Neuadd y Ddinas ym Mawrth 2013. Rhoddwyd
manylion am Gronfa Prifddinas Caerdydd a ffynonellau ariannol eraill i swyddfeydd tramor Masnach a
Buddsoddi’r DU. 

Parhau i ddatblygu sgiliau’r gweithwyr mewn arwain a gwella gwasanaethau trwy Academi Cyngor
Caerdydd mewn partneriaeth ag undebau llafur lleol trwy ein Rhaglen Pobl ac Arweinyddiaeth.
Cymerodd 42 o weithwyr ran yn Rhaglen Arweinyddiaeth Caerdydd sy’n arwain at gymhwyster Lefel 5
Rheolaeth ac Arweinyddiaeth y Sefydliad Rheolaeth Siartredig. Mae dros 450 o weithwyr wedi cyrraedd
lefel o hyfforddiant mewn gwella gwasanaethau ers 2011/12.

Parhau i fanteisio i’r eithaf ar enillion lleol o drefniadau caffael gwasanaeth cyhoeddus trwy ddatblygu
Menter Ffynhonnell Caerdydd i wella mynediad ar gyfer cwmnïau lleol.  Mae’r project hwn yn cael ei
adnabod yn awr fel Ffynhonnell Ranbarthol gan fod partneriaid ychwanegol wedi dod yn rhan o’r cynllun,
yn cynnwys Cynghorau Rhondda Cynon Taf, Torfaen a Chaerffili ynghyd â Phrifysgol De Cymru. Casglwyd
gwybodaeth allweddol oddi wrth holl bartneriaid y Ffynhonnell Ranbarthol sydd yn cael ei defnyddio i
ddatblygu opsiynau ar sefydlu prosesau caffael cyffredin ledled y rhanbarth. Yn dilyn adborth gan gyflenwyr,
datblygwyd Calendr Cytundebau a Fframweithiau ac fe’i cyhoeddwyd ar wefan y Cyngor. 

Dod â gwedd newydd i’r ffordd y cawn nwyddau a gwasanaethau allanol a fydd yn rhyddhau cynilion
ariannol trwy ein Rhaglen Comisiynu a Chaffael.  Bu i ni fabwysiadu dull o Reoli yn ôl Categori wrth
edrych ar fater caffael. Rydym hefyd yn dadansoddi data gwariant ar sail chwarterol i ganfod cyfleoedd
i ryddhau cynilion ariannol a siapio’n cynllun 5 mlynedd, sef Cynilion Tymor Canolig. 

Darparu profiad Doctor Who y BBC a hyrwyddo’i lwyddiant fel cyrchfan ymwelwyr.  Cwblhawyd yr
adeilad 3,000m sgwâr ym Mhorth Teigr gan y Cyngor yn brydlon.  Lansiwyd Profiad Doctor Who yng
Ngorffennaf 2012 a disgwylir y bydd yn rhoi hwb i economi Caerdydd trwy ddenu mwy na’r nifer
ymwelwyr a ragamcanwyd. 
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Gwella proffil ac atyniadau Caerdydd.   Cyflwynasom ganolfan Surf-Rider, a agorwyd ym Mai 2013 ac sydd
yn ategu’r Ganolfan Rafftio Dŵr Gwyn. Mae’r gwaith cynllunio ac ariannu yn mynd rhagddynt i gam cyflawni
nesaf y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol ym Mae Caerdydd, yn cynnwys yr arena rhew a’r llethr sgïo. 

Symud ymlaen â menter Ardal Fusnes Ganolog i hyrwyddo’r sector gwasanaethau ariannol a busnes
yng Nghaerdydd.   Lansiwyd gennym gyfnod ymgynghori ar Bapur Gwyrdd er mwyn helpu i lunio’r rhan
nesaf o ddatblygiad Caerdydd, gan nodi blaenoriaethau’r ddinas. Roedd yr Awdurdod wedi gweithio ar
uwchgynllun ar gyfer Ardal Graidd Caerdydd (De) a chwblhawyd camau 1 a 2. Parheir i ystyried yr opsiynau
ar gyfer cyflawni canolfan drafnidiaeth integredig newydd.

Hyrwyddo a chefnogi sectorau economaidd allweddol.  Cynhaliwyd trafodaethau â Phrifysgol Caerdydd
ynglŷn â datblygu Canolfan Arloesi Caerdydd newydd ym Maindy Road. Mae’r cynigion ar gyfer datblygu
canolfan arloesol carbon isel/Technoleg Werdd yn y Tram Shed hefyd yn dod yn eu blaenau. Gwnaethom
sefydlwyd uned ffilmio ar gyfer Caerdydd er mwyn rheoli a hyrwyddo Caerdydd yn well fel lleoliad ffilmio
o dan y fenter  Media Capital a dechreuwyd ar y gwaith ar Ganolfan y Diwydiannau Creadigol ym Masn
y Rhath. 

Gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau i baru dinasyddion â chyfleoedd cyflogaeth sy’n codi yn
y ddinas.   Agorwyd Canolfan Hyfforddi a Menter Leol Butetown (Canolfan BEST) ym Mehefin 2012 fel
rhan o agoriad swyddogol @Loudoun. Gweithiodd staff Canolfan BEST gyda nifer o bartneriaid i
ymgysylltu â phobl ifanc a dod â hwy i’r ganolfan. Dechreuwyd ar raglenni datblygiad personol a sesiynau
Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL) ar gyfer Gwaith. Caiff y rhain eu cynnal ar ddau fore
bob wythnos. 

I fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd gwaith, cynhaliwyd Ffair Swyddi ym Mai 2012 yn Neuadd y Ddinas, ac
roedd 25 o gyflogwyr yn bresennol gyda chyfleoedd gwaith. Daeth dros 1,700 o geiswyr gwaith yno.
Cyflwynwyd rhaglen Haf o gyrsiau cyn-cyflogi ym mhob un o’r pum canolfan Hyfforddiant a Mentrau
Lleol a daeth dros 250 o rai sy’n gadael ysgol ar y cyrsiau. Yn ychwanegol, denwyd 190-240 o bobl ifanc
i'r rhaglen NEET a oedd yn canolbwyntio ar ymgysylltu â phobl ifanc a oedd yn gadael ysgol heb
gynlluniau i’r dyfodol. Cofrestrodd tua 80% gyda sefydliad hyfforddi i gael mwy o gyfleoedd dysgu
achrededig.  

Bu gostyngiad o dros 30% yn nifer y defnyddwyr a gafodd gymorth i gael gwaith gan Hyfforddiant a
Mentrau Lleol, gan ostwng i 2193. Fodd bynnag, gwelsom gynnydd mawr yn nifer y swyddi a grëwyd neu
a ddiogelwyd trwy gefnogaeth y Cyngor, sef 3287, a oedd yn ddwywaith y nifer a gafwyd yn 2011/12.  

4 Gweithgareddau Cynlluniedig ar waith

Cytuno i strategaeth newydd Economi’r Nos ar gyfer y ddinas a fydd yn hyrwyddo llwyddiant busnes
ac yn lleihau troseddu.  Dechreuasom y gwaith o greu strategaeth ac rydym wrthi’n llunio fersiwn derfynol
o fesurau perfformiad gyda phartneriaid aml asiantaeth. 
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Parhau gyda’n hymrwymiad i leihau absenoldebau oherwydd salwch o flwyddyn i flwyddyn, yn
cynnwys buddsoddiad parhaus yng ngwasanaeth Iechyd Galwedigaethol ar gyfer staff ac arolwg
pellach o Bolisi Absenoldeb Oherwydd Salwch y Cyngor.    Parhaodd rheoli absenoldeb oherwydd salwch
i fod yn amcan allweddol gan bob rheolwr. Derbyniodd Prif Reolwyr a’r Cabinet hefyd adroddiadau
monitro data absenoldeb oherwydd salwch. Gwnaethom adolygu’r Polisi Absenoldeb oherwydd Salwch,
a lluniwyd Polisi Presenoldeb a Lles newydd, i’w weithredu yn ystod 2013/14. Gobeithio y bydd hyn yn
arwain at leihau’r nifer o ddyddiau gwaith a gollir trwy absenoldeb oherwydd salwch, oherwydd methwyd
â chyrraedd ein targed blynyddol gan iddo gynyddu i 11.71 diwrnod yn 2012/13.

Parhau i ddatblygu canol y ddinas.  I ddechrau, cyflwynir Strategaeth Canol y Ddinas newydd ar ffurf
uwch gynllun ar gyfer Ardal Grai (De) Caerdydd sydd ar hyn o bryd yn destun ymgynghoriad. Bydd yr
uwch gynllun yn ffurfio trefniadau’r datblygiad economaidd a’r blaenoriaethau seilwaith allweddol ar
gyfer y ddinas yn cynnwys datblygiad Strategaeth Canol y Ddinas newydd. Cyflwynwyd yr uwch gynllun
drafft i siapio datblygiad Ardal Fenter Caerdydd i’r Bwrdd Ardal Fenter a chynhaliwyd ymgynghoriad arno.
Gwnaethom hefyd ymrwymo i raglen i lunio canllaw er mwyn denu busnesau o Lundain a De-ddwyrain
Lloegr i Ardal Fenter Caerdydd.     

Ail-lunio prosesau mewnol i wneud ein systemau’n gryno ac yn fwy ymatebol trwy ein Rhaglen Rhannu
Gwasanaethau.  Gwnaethom barhau i adolygu ein prosesau cyfredol a ffyrdd o weithio o safbwynt Adnoddau
Dynol a bydd hyn yn parhau yn ystod 2013/14 er mwyn cynorthwyo i sefydlu dulliau newydd o weithio. Buom
yn gweithio ar wneud y gorau o’n heiddo gweithredol trwy'r project Ein Lle Ni, gan gwblhau gwaith adnewyddu
yn Willcox House a Global Link yn 2012/13. Cyflwynwyd Cynllun Rheoli Asedau Corfforaethol 2012/2013 i’r
Cabinet yn Hydref 2012. Cwblhawyd adolygiad o Ystâd Fuddsoddi Anweithredol y cyngor.

Ymdrechu i gael Canolfan Gynadleddau a Chonfensiynau Ryngwladol. Rydym wedi cael gair â
Llywodraeth Cymru ynglŷn â chael arian fel rhan o’r Fframwaith Ardal Fenter. 

7 Gweithgareddau Cynlluniedig na Chyflawnwyd 

Datblygu marchnata cyrchfannau ar gyfer y ddinas a brand Caerdydd gyda chefnogaeth barhaus y
Cyngor i Caerdydd ar y Cyd.   Tra bo Caerdydd ar y Cyd wedi llwyddo i hyrwyddo Caerdydd fel cyrchfan i
ymwelwyr, rydym wedi bod yn ystyried edrych ar bethau mewn ffordd fwy cydgysylltiedig i gyflawni
dyheadau’r Cyngor ac i gefnogi’r gwaith o weddnewid Caerdydd i fod yn ddinas fusnes flaengar. Felly,
diddymwyd Caerdydd ar y Cyd ac fe lansiwyd Papur Gwyrdd, ‘Creu Momentwm’ ym Mawrth 2013 ar
gyfer ymgynghori ar drefniadau datblygiad economaidd y dyfodol yng Nghaerdydd. Mae hyn yn cynnwys
marchnata cyrchfannau a brandio a chreu Cyngor Busnes Caerdydd, i gynrychioli holl fusnesau'r ddinas
gan weithredu fel y prif ryngwyneb rhwng y cyngor a’r gymuned o fusnesau lleol.   

Gweithredu rhaglen Dinasoedd Uwch-Gysylltiedig y DU yng Nghaerdydd.  Mae’r rhaglen genedlaethol
ar gyfer dinasoedd uwch-gysylltiedig wedi ei hailbroffilio gan arwain at yr angen i newid y ffordd yr edrychwn
ar ddarpariaeth band eang. Dechreuwyd ar y trefniadau caffael ar gyfer darparu presenoldeb diwifr yn y prif
fannau cerdded a thrafnidiaeth gyhoeddus. Bydd y gwaith hwn yn parhau yn 2013/14.
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Lobïo i leoleiddio ardrethi busnes a’r gallu i ddefnyddio arian treth cynyddrannol  i gynnal adfywiad.
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru bapur ymgynghorol newydd parthed newidiadau arfaethedig i’r system
Ardrethi Busnes ac fe ymatebir iddi yn 2013/14.

Sut ydym yn perfformio?

Dangosodd y casgliad o ddangosyddion a ddewiswyd gennym i’n cynorthwyo i fonitro effaith ein
cynlluniau fod 1 o bob 3 mesur yn well na’n targed yn 2012/13, tra bod 2 fesur yn methu. Roedd 1 o’r 3
mesur wedi gwella o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol.  
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Mae’r wybodaeth a geir yn y bennod hon yn nodi’r cynnydd yn seiliedig ar flaenoriaethau allweddol yn Arwain
Caerdydd – Creu Cymunedau a Chynllun Corfforaethol 2012-14.

Arwain Caerdydd, Creu Cymunedau – Cyflawni blaenoriaethau’r flwyddyn gyntaf

44 Gweithgareddau Cynlluniedig a Gyflawnwyd

Sicrhau bod popeth a wnawn a bod unrhyw fuddsoddiad mewn addysg a wnawn yn seiliedig ar godi
safonau. Byddwn yn cymryd camau’n syth i ddatblygu trefniadau ar gyfer codi safonau cyflawniad
gan ddysgwyr Blwyddyn 11 yn nwyrain y Ddinas.   Mae arweinwyr system y consortiwm yn darparu
her a chefnogaeth. Cynhaliwyd adolygiadau cynnydd mewn nifer o ysgolion a gwnaed argymhellion ar
gyfer gwelliant. Mae yna ddatganiadau gweithredu yn barod ar gyfer pob ysgol yng nghategori C a D
sy’n cynnwys cefnogaeth a her gan brifathrawon sydd â phrofiad o’r system yn Lloegr. Mae ysgolion ym
Mand 4 a 5 yn gweithio ar gynlluniau codi cyflawniad ac fe ailadroddir hyn yn ystod 2013/14.  

Mae strwythur a chorff llywodraethu Grŵp Llywio’r Bartneriaeth Gwella Addysg (PGA) wedi eu sefydlu.
Mae cynlluniau ar waith i ddod ag Ysgolion Uwchradd Tredelerch a Llanrhymni i un safle gyda Chorff
Llywodraethu dros dro wedi ei sefydlu, a’r gwaith o recriwtio am Bennaeth wedi ei gwblhau. Mae cynigion
ar gyfer ffederasiynau pellach i fynd i’r afael ag ysgolion sy’n tanberfformio yn cael eu datblygu.  

4 Gweithgareddau Cynlluniedig ar waith

Darparu 450 o gyfleoedd gwaith ar gyfer pobl ifanc 16 - 19 oed nad ydynt mewn gwaith, addysg na
hyfforddiant trwy agor Canolfan Hyfforddiant a Mentrau Lleol (BEST) newydd Butetown. Byddwn
hefyd yn gweithio â sefydliadau partner i ddarparu pedair rhaglen paratoi at gyflogaeth ar gyfer
pobl ifanc 16-19 oed a fydd yn cynorthwyo NEET, cyn-droseddwyr, grwpiau lleiafrifol ethnig a’r di-
waith.  Agorwyd Canolfan BEST ym Mehefin 2012.  Cynhelir nifer o raglenni cyflogaeth, yn cynnwys
Dewch i Arlwyo, Project Santander, Rhaglen Merched dan Hyfforddiant, a’r Project Lolfa Goffi.   

Gweithio gyda Gwasanaethau Plant i gefnogi plant, pobl ifanc a’u teuluoedd sy’n byw mewn tlodi
neu mewn perygl o syrthio i dlodi, trwy raglen newydd Teuluoedd yn Gyntaf i helpu i gau’r bwlch
tlodi o ran cyflawniad addysgol yng Nghaerdydd.    Llwyddwyd i gomisiynu'r Gwasanaethau Teuluoedd
yn Gyntaf, yn cynnwys Tîm o Amgylch y Teulu, a’u rhoi ar waith cyn y dyddiad cychwyn ar 1 Ebrill 2013.
Cynhaliwyd dau ddigwyddiad ar ddiwedd 2012/13 i hyrwyddo’r gwasanaethau i wasanaethau Teuluoedd
yn Gyntaf eraill a’r bartneriaeth ehangach. Sefydlwyd grŵp gweithredol o’r Darparwyr Arweiniol sy’n
cyfarfod yn rheolaidd i drafod materion a chyfleoedd ar gyfer cydweithio o fewn y Rhaglen. 
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Cynllun Corfforaethol 2012-14

44 Gweithgareddau Cynlluniedig a Gyflawnwyd

Parhau i wella darpariaethau ar gyfer grwpiau penodol o blant a phobl ifanc, yn cynnwys y rheiny a
roddwyd mewn ysgolion na chaiff eu cynnal gan Gaerdydd.   Gwellwyd yn sylweddol y ddarpariaeth ar
gyfer disgyblion uwchradd ag awtistiaeth wrth i Ganolfan Marion agor yn Ysgol Uwchradd Esgob Llandaf,
ym Medi 2012. Hefyd, gwellwyd yn sylweddol drefniadau cydweithredol gan fod Caerdydd wedi cyfrannu
cyfalaf tuag at Gymuned Dysgu Penarth. Roedd hwn yn fuddsoddiad cyfalaf sylweddol gan Gyngor Bro
Morgannwg yn dwyn ynghyd ysgolion Arbennig ac Ysgolion Uwchradd ar un campws a fydd yn galluogi
disgyblion Caerdydd gyda datganiadau AAA i dderbyn cyfleoedd addysg a seibiant. Sefydlwyd
cyfarfodydd rheolaidd ar gyfer rhoi gwybodaeth i rieni disgyblion sydd â datganiadau AAA yn cynnwys
darpariaeth awtistiaeth ac iaith a lleferydd. Mae gwaith yn mynd rhagddo mewn perthynas â darpariaeth
fwy effeithlon ac effeithiol o gyfarpar arbenigol i blant trwy’r Storfa Cyfarpar ar y Cyd. 

Strategaethau datblygu pellach sy’n cefnogi a herio ysgolion a darparwyr addysg bellach i wella
deilliannau'r holl ddysgwyr. Parhau i godi safonau mewn rhifedd a llythrennedd.  Mae tystiolaeth
gynyddol o effaith gadarnhaol y strategaethau llythrennedd a rhifedd yn ysgolion Caerdydd - Mae
cynnydd cronnol yn y Cyfnod Sylfaen yn yr holl ysgolion sydd yn ymwneud â phroject NIPpers 2011/12
yn dangos bod 98% o ddisgyblion yn y Cyfnod Sylfaen wedi gwneud cynnydd carlam, ac ar gyfartaledd,
llwyddwyd i gyflawni cynnydd 17 mis mewn 6 mis. Yn CA2 cafwyd cynnydd carlam o 82% a chyfradd
gyfartalog  y cynnydd yw 14 mis mewn 6 mis. Darparwyd rhaglen hyfforddiant ddwys mewn llythrennedd
i 520 o staff dysgu mewn 20 o ysgolion cynradd. Cafodd hyn effaith gadarnhaol ar wybodaeth a sgiliau
athrawon o ran rhoi cefnogaeth mewn llythrennedd ac ar ganlyniadau’r disgyblion. Cynyddodd
llythrennedd gweithredol erbyn diwedd CA2 mewn ysgolion a dargedwyd o 18% mewn 3 blynedd, o’i
gymharu â 7.1% yn holl ysgolion Caerdydd. Darparwyd rhaglen ymyrraeth mewn llythrennedd i 120 o
Gynorthwywyr Addysgu mewn 30 o ysgolion cynradd gan gynyddu eu gwybodaeth pwnc a’u hyder wrth
gefnogi disgyblion sy’n cael trafferth gyda mathemateg. Gwnaeth 90% o’r disgyblion a gefnogwyd
gynnydd carlam dros gyfnod o 6 mis.

Gwella ymhellach ymddygiad dysgwyr a gostwng gwaharddiadau yn yr ysgolion.  Mae yna 3
partneriaeth ymddygiad Cam 4 ar waith ac mae’r 2 olaf yn y cyfnod cynllunio uwch. Mae darpariaeth
ymddygiad Cam 4 yn cynnwys Canolfannau Partneriaeth Cwricwlwm Priodol (CPCP),
Llythrennedd/Rhifedd/ABCh, rhaglen Camu Ymlaen y Gwasanaeth Ieuenctid, a rhaglenni galwedigaethol
o ansawdd sicr. Yn 2012/13 arhosodd y ganran o ddyddiau ysgol a gollwyd oherwydd gwahardd am
gyfnod penodol yr un fath mewn ysgolion cynradd ar 0.01%, a chafwyd gwelliant mewn ysgolion
uwchradd, gan ostwng i 0.22%.

Gweithredu cynigion cynllunio trefniadaeth ysgolion a’r rhaglen fuddsoddi. Ymgysylltwyd â
Llywodraeth Cymru parthed cynnwys ac amserlen yr Achosion Busnes Amlinellol, sy’n cael eu cyflwyno
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trwy Raglen Ariannu Llywodraeth Cymru - Ysgolion yr 21ain Ganrif - i’w cyllido yn 2013/14.  Yn Chwefror
2013, dechreuwyd ymgynghori ar y gyfres gyntaf o brojectau newydd ac rydym wrthi’n cysylltu â’r
ysgolion ynghylch y cynllun. Gwnaethom arolwg cyflawn o’r holl ddarpariaeth arbenigol mewn ysgolion,
a sefydlu dull o ddyrannu arian adnewyddu asedau er mwyn gwella materion cyflwr mewn ysgolion.
Cafwyd ymgynghoriad ar y Bartneriaeth Gwella Addysg yn Nwyrain Caerdydd ac mae cynigion yn mynd
rhagddynt ar gyfer addysg uwchradd yn Nwyrain Caerdydd. 

Darparu mynediad at rwydwaith ddiwifr i bob ysgol yng Nghaerdydd, yn cynnwys holl leoedd mewnol
a’r rhan fwyaf o fannau palmantog allanol.  Rydym ar darged i gwblhau 90% o’r ysgolion erbyn Medi 2013.

Gweithio gyda phartneriaid i roi gwybodaeth a gwasanaethau mewn ffordd a luniwyd i fodloni
anghenion dinasyddion.  Cwblhawyd y ddogfen ''Gweledigaeth Llyfrgelloedd” ac fe’i llofnodwyd gan yr
Aelod Cabinet dros Addysg a Dysgu Gydol Oes. Diweddarwyd y Strategaeth Llyfrgelloedd i adlewyrchu’r
sefyllfa ariannol bresennol, y cysylltiadau â phrojectau eraill fel Canolfannau Cymunedol, ac i gynnwys
ymrwymiadau clir ar gyfer y dyfodol. Caiff y strategaeth ei chyflwyno i’r Cabinet yn 2013/14.

4 Gweithgareddau Cynlluniedig ar waith

Parhau i ymateb i argymhellion Adroddiad Arolygiad Estyn. Sefydlwyd  Panel Craffu Bwrdd Partneriaeth
Caerdydd (BPC) ym Mawrth 2012 i sicrhau craffu cryf a chynhwysfawr ar wasanaeth addysg a
pherfformiad partneriaeth. Roedd gwaith blwyddyn gyntaf y panel wedi canolbwyntio ar ymgysylltu â’r
rheiny sy’n anodd eu clywed, y defnydd o Wybodaeth Fusnes, a rhoi sylw i anghydraddoldeb Daearyddol.
Yn ogystal, sefydlwyd grŵp data NEETS gyda’r amcan o rannu data’n well rhwng partneriaid, a datblygu
adnodd tracio ar gyfer NEETS yng Nghaerdydd. Datblygwyd gwefan Holi Caerdydd, www.askcardiff.com
fel canolfan ar gyfer partneriaeth data.  Roedd yr holl bartneriaid wedi cyfrannu at yr atodlen ddata a
gyhoeddwyd gan gytuno i fonitro’r data angenrheidiol yn barhaus. Mae staff Teuluoedd yn Gyntaf yng
Nghaerdydd a Bro Morgannwg wedi bod yn cydweithio fel rhan o’r Grŵp Dysgu Rhanbarthol. Datblygwyd
fframwaith ar y cyd ar gyfer adrodd yn ôl ar y dangosyddion lefel uchel er mwyn dal yr wybodaeth hon
a’i defnyddio i roi adroddiadau cynnydd i’r bartneriaeth ac i Lywodraeth Cymru.  

Adeiladu ar "Uchelgais Caerdydd" y cytunwyd arni â’r Penaethiaid Uwchradd, sef y dylai Caerdydd
fod, erbyn 2015, yr awdurdod lleol sy’n perfformio orau yng Nghymru o ran perfformiad ei ysgolion
uwchradd.  Parhaodd Uchelgais Caerdydd i gefnogi’r drafodaeth â phenaethiaid. Rhoddwyd her gryfach
i benaethiaid a chadeiryddion llywodraethwyr ysgolion sy’n achos pryder mewn cyfarfod â’r Aelod Cabinet
dros Addysg a Dysgu Gydol Oes a swyddogion i drafod eu cynnydd; mae wyth ysgol uwchradd wedi derbyn
llythyrau’n mynegi pryder ynglŷn â’u perfformiad ac yn gofyn am sicrwydd fod camau gweithredu priodol
ar waith. Mae’r adroddiad blynyddol ar berfformiadau ysgolion yn awr yn cynnwys data agored a thryloyw
am berfformiadau ysgolion unigol a barn hunanfeirniadol briodol ar gryfderau a gwendidau.

Cydweithredwyd â phedwar awdurdod lleol arall : Merthyr, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf
a Bro Morgannwg dan faner Consortiwm Canol De Cymru i sefydlu Gwasanaeth Addysg ar y Cyd ar
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gyfer Gwella Ysgolion.   Bu i ni ymuno â’r pedwar awdurdod lleol arall i sefydlu Gwasanaeth Addysg ar
y Cyd, gan gyfrannu at y gwaith angenrheidiol ar gyfer sefydlu’r strwythur staffio, disgrifiadau swydd, ac
ymgymryd ag ymgynghoriadau angenrheidiol â staff a rhanddeiliaid. Mae’r Awdurdodau Lleol a’r
Consortiwm yn awr wedi dod i gytundeb ar ddatblygu strategaeth Llythrennedd a Rhifedd y Consortiwm
sy’n seiliedig i raddau helaeth ar strategaethau presennol Caerdydd, ac a ariennir gan Grant
Effeithiolrwydd Ysgolion. Rydym yn awr yn disgwyl llofnodi’r cytundeb cyfreithiol. 

Datblygu a gweithredu fframwaith plentyndod cynnar.   Cyflwynwyd Cynllun Strategol Dechrau’n Deg
2012-15 i Lywodraeth Cymru, ynghyd â Rhaglen Amlinellol Strategol ar gyfer cyllid cyfalaf a fydd yn
cynyddu argaeledd gwasanaethau Dechrau’n Deg i ardaloedd daearyddol newydd. Dechreuwyd ar raglen
ehangu Dechrau’n Deg ac fe gesglir cynigion ar aildrefnu’r strwythur staffio sydd ei angen ar gyfer
cyflwyno’r rhaglen estynedig. 

Sut ydym yn perfformio?

Dangosodd y casgliad o ddangosyddion a ddewiswyd gennym i’n cynorthwyo i fonitro effaith ein cynlluniau
fod 6 o’r 12 mesur wedi cyrraedd ein targed am 2012/13, a 4 mesur wedi methu. Gwella gwnaeth 8 o’r 12
mesur o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol a dengys un o’r mesurau ddirywiad. 

Noder bod canlyniadau dangosyddion  2012/13 yn ymwneud â blwyddyn academaidd  2011/12.
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Mae’r wybodaeth a geir yn y bennod hon yn nodi’r cynnydd yn seiliedig ar flaenoriaethau allweddol Arwain
Caerdydd – Creu Cymunedau a Chynllun Corfforaethol 2012-14.

Arwain Caerdydd, Creu Cymunedau – Cyflawni blaenoriaethau’r flwyddyn gyntaf

44 Gweithgareddau Cynlluniedig a Gyflawnwyd

Sicrhau ateb boddhaol o safbwynt yr amgylchedd a defnyddio ynni’n effeithiol drwy sicrhau
cytundeb trin gwastraff gweddilliol gyda’r trefniadau caffael rhanbarthol - Prosiect gwyrdd, a mynd
ati i gael partneriaethau gwastraff.  Daeth y pum Cyngor ynghyd i benodi’r Cynigydd a Ffefrir ac i gytuno
ar y Cynllun Gwastraff ar y Cyd am 25 mlynedd ar gyfer trin gwastraff gweddilliol. Cytunodd Caerdydd i
fod yn Awdurdod Contractio ar ran y bartneriaeth 

Parhau i wella ailgylchu gwastraff domestig trwy dargedu datblygiadau fflatiau i gael rhagor o
ailgylchu. Cyflawnir hyn drwy ddarparu biniau priodol, addysg, a gorfodaeth, yn ôl yr angen.    Bu i ni
ymgymryd â’r ymchwil a ariannwyd gan Gynllun Craff am Wastraff trwy holi preswylwyr fflatiau, rheolwyr
cwmnïau, a gweithwyr casglu am y rhwystrau i gyflwyno gwastraff yn y ffordd iawn ac ailgylchu.
Cynhaliwyd hyn mewn cydweithrediad â’r arolygon fflatiau a gynhelir i sicrhau bod ganddynt leoedd
storio digonol. Cyflwynwyd deunyddiau newydd ac arwyddion ar gyfer fflatiau i hybu ailgylchu a chyflwyno
gwastraff yn y ffordd iawn. 

Datblygu polisi clir ar gyfer biniau ailgylchu sbwriel, a gweithredu gorfodaeth o safbwynt ansawdd
amgylcheddol cryf o ‘ddim goddefgarwch’ am daflu sbwriel, cŵn yn baeddu, tipio anghyfreithlon a
graffiti. Rhoi sylw mawr i addysg addas i’r cyhoedd a phartneriaethau i godi ymwybyddiaeth o
droseddau ynglŷn â sbwriel; enwi a chodi cywilydd ar droseddwyr; a rhoi hawl i’r cyhoedd roi gwybod
am ddigwyddiadau/materion o’r fath.  Lansiwyd ymgyrch Dim Goddefgarwch gennym a dechreuwyd
rhaglen hyfforddi ar gyfer Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu a swyddogion tai. Hyfforddwyd
stiwardiaid parciau gan roi’r awdurdod iddynt i roi dirwy am sbwriel a baw cŵn. Cafwyd 10,957 o achosion
tipio anghyfreithlon ac fe roddwyd camau gorfodi ar waith mewn 6175 o’r achosion hyn, gan enwi pob
troseddwr. Yn 2012/13 rhoddwyd cyfanswm o 845 o ddirwyon am sbwriel, oedd yn cynnwys 42 o ddirwyon
am gŵn yn baeddu.  

4 Gweithgareddau Cynlluniedig ar waith

Cwblhau cynlluniau safle ar gyfer dewisiadau Ailgylchu Gwastraff Domestig. Parhau â thrafodaethau
ar y dewis a ffefrir.  Lluniwyd cynlluniau drafft o safleoedd ac fe’u hadolygu gan y tîm o weithwyr, ac mae
hyn wedi arwain at ddiwygiadau. Ymgymerir â gwaith pellach yn ystod 2013/14.   

Dylanwadu ar ailgylchu gwastraff masnachol ar draws y Ddinas trwy ddatblygu achos busnes cryf
mewn ymgynghoriad â’r gymuned busnes ynghylch cyflwyno trefn gwasanaeth newydd.  Mae’r
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strwythur masnachol newydd yn mynd rhagddo ac mae’r deunyddiau wedi’i chynhyrchu. Roedd yr
agwedd newydd tuag at ddosbarthu bagiau ychwanegol yn llwyddiannus wrth greu incwm ychwanegol.

Cyflawni gweithdrefn ddiwygiedig ar gyfer dysgu a gorfodaeth yn erbyn troseddau sbwriel o geir
modur ar briffyrdd, trwy ymgyrchoedd, defnyddio tystiolaeth camera ac annog y cyhoedd i riportio
troseddau.   Lobïwyd Llywodraeth Cymru i wneud newidiadau cyfreithiol i’r ddeddfwriaeth bresennol a fydd
yn rhoi rhagor o bwysau ar berchnogion cerbydau i fod yn gyfrifol am deithwyr sy’n taflu sbwriel. Bu codiad
yn y nifer a ddirwywyd am daflu sbwriel o gerbydau o 10 yn 2011/12 i 27 yn 2013/14.

Cyflawni strategaeth rheoli risg llifogydd a dŵr yng Nghaerdydd ac asesu darpariaeth systemau
draenio cynaliadwy yng Nghaerdydd.   Aethpwyd ati i ymgynghori ar y Strategaeth Rheoli Risg Llifogydd.
Mae’r adborth yn cael ei adolygu yn awr a bydd yn cyfrannu at y Strategaeth Rheoli Risg Llifogydd derfynol.

Datblygu polisi clir a chynllun gweithredu ar gyfer arbed ynni, cyfleoedd cynhyrchu ynni gwyrdd, a’r
defnydd effeithiol gorau o dir ac adeiladau cyhoeddus y Cyngor ac eraill.  Ymgorfforwyd camau
gweithredu ar gyfer Cyfleoedd y Rhaglen Ynni Gwyrdd yn y Cynllun Corfforaethol. Rydym wedi parhau i
ddatblygu cynigion i brynu Ynni trwy gydweithredu â ‘Cyd Cymru’ trwy gronfa gydweithredol Llywodraeth
Cymru a gyflwynir yn ystod 2013/14.   

Cynllun Corfforaethol 2012-14

44 Gweithgareddau Cynlluniedig a Gyflawnwyd

Parhau i fuddsoddi mewn cynlluniau i wahanu deunydd ailgylchu o sgipiau gwastraff gweddilliol
mewn safleoedd ailgylchu gwastraff domestig (HWRC) er mwyn ailgylchu’r deunyddiau yn hytrach
na’u rhoi mewn safleoedd tirlenwi.  Mae contractwr gwastraff yn awr yn didoli’r holl sgipiau gwastraff
gweddilliol deuol. Cyflawnwyd cyfraddau ailgylchu o 45- 50%. Mae’r ganran o wastraff trefol a gesglir
gennym ac a anfonwyd i dirlenwi yn 2012/13 wedi gwella o’r flwyddyn flaenorol, gan ostwng o dros 6
pwynt canran i 38.71%. Mae cyfanswm cyfwerth yr allyriad carbon o wastraff trefol hefyd wedi gwella,
gyda gostyngiad o dros 5,000 o dunelli, i 36,949 tunnell y flwyddyn.

Datblygu project Arbed Ynni ‘Cartrefi Gwyrdd’ ar gyfer cartrefi Caerdydd.   Cafwyd adroddiad ar y project
Cartrefi Gwyrdd gan ymgynghorwyr arbenigol ac fe’i cyflwynwyd i Ddatblygu Cynaliadwy. Datblygwyd y
gwaith gan Adran Tai'r Cyngor yn Trowbridge i ymgymryd ag insiwleiddio waliau allanol eiddo’r Cyngor (gan
ddefnyddio arian allanol o £1 miliwn gan Arbed ac ECO). Bydd y gwaith hwn yn parhau yn 2013/14. Fe
lansiwyd hefyd y Strategaeth Cynhesrwydd Fforddiadwy gan recriwtio Swyddog Ynni newydd. 

Gwella ac amddiffyn yr amgylchedd adeiledig a naturiol. Roedd projectau allweddol yn cynnwys
datblygu Rhaglen Archwiliwr Bywyd Gwyllt mewn nifer o barciau trwy’r ddinas, gwella llwybrau troed ar
hyd Llwybr Afon Rhymni, a chynhyrchu model arfer gorau sy’n golygu mapio Camau Gweithredu a
Thargedau’r Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol. Buom yn gweithio mewn partneriaeth i drwsio
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dau o adeiladau rhestredig y Cyngor a oedd mewn cyflwr gwael ac mewn perygl o gael eu colli, ynghyd
â gwaith gwella a dehongli ar henebion rhestredig ac asedau treftadaeth allweddol eraill, yn cynnwys y
Farchnad Ganolog.

Sicrhau safonau amgylcheddol uchel.   Buom yn parhau i ddefnyddio’r System Genedlaethol Sgorio
Hylendid Bwyd i hyrwyddo diogelwch a rhoi sicrwydd gweledol i’n dinasyddion. Gwnaethom ragori ar ein
targed o asesu 75% o safleoedd bwyd yn ystod 2012/13, gan gyflawni 77.3%. Arhosodd y ganran o
fusnesau bwyd sy’n cydymffurfio’n fras â safonau hylendid bwyd o gwmpas yr un lefel, sef 75.57% o’i
gymharu â 75.72% yn 2011/12. 

Gweithredu Rhaglen Carbon Isel mewn cydweithrediad â phartneriaid. Cynhaliwyd archwiliad ynni
mewn 14 o safleoedd allweddol gan nodi targedau penodol ar gyfer rhaglenni cyfalaf  ac adeiladu realistig.
Gwnaethom waith fel ailwampio goleuadau, gyriannau cyflymder amrywiol, insiwleiddio a rheolaeth
adeiladu ar adeiladau presennol. Yn ychwanegol, datblygwyd gwefan yn sôn am Ddiwylliant Carbon, gan
alluogi defnyddio gwybodaeth amser real ac adrodd ar dargedau ar gyfer pob safle proffil mesuredig a
hefyd datblygu adroddiadau corfforaethol chwarterol yn dangos cynnydd yr awdurdod cyfan o un
flwyddyn i’r llall.

Lansiwyd gwefan Dinas Un Blaned (DUB) ym Mehefin 2012 i gyd-fynd â Gŵyl DUB ac ymgynghoriad ar
y weledigaeth. Mae Gweledigaeth DUB wedi ei hymgorffori yng Nghynllun Corfforaethol 2013 ac mae
cynllun cyflwyno DUB i’w gyflwyno i’r Cabinet yn 2013/14.

Cyflawni'r cynllun adnoddau newydd ar gyfer Cynnal a Chadw y Gaeaf sy’n sicrhau cyfathrebu gwell,
a defnydd gwell o offer a staff yn ystod cyfnodau o dywydd garw.    Paratowyd a chyflawnwyd y Cynllun
Ymdopi – Cynnal a Chadw y Gaeaf a’r cynllun gweithredu am 2012/13.  Rhoddwyd ‘prawf’ ar y Cynllun
Adnoddau - Cynnal a Chadw y Gaeaf yn Ionawr 2013 pan gafodd Caerdydd eira mawr. Gweithiodd y
Cynllun yn dda a derbyniwyd nifer sylweddol o sylwadau cefnogol gan y cyhoedd. 

Gweithio’n rhagweithiol gyda lleoliadau ac asiantaethau hysbysebu i reoli a rhwystro gosod posteri’n
anghyfreithlon.    Ymdrechwyd i weithredu’r parthau rheoli newydd rhag gosod posteri’n anghyfreithlon,
gan gydweithio â lleoliadau a hyrwyddwyr. Dechreuodd y Tîm Gorfodaeth lunio adolygiad o reoliadau
posibl ar osod posteri’n anghyfreithlon.   

Datblygu mesurau ar gyfer delio â llygredd aer, tir, dŵr, sŵn a golau.  Buom yn parhau i fonitro ansawdd
aer, gan gynnal Diweddariad o’r Asesiad Sgrinio ac anfon yr adroddiad am gymeradwyaeth Llywodraeth
Cymru. Cynhaliwyd asesiadau manwl o Heol Caerdydd Llandaf a Heol y Porth ac fe’u trafodwyd.
Cymeradwywyd Ardal Rheoli Ansawdd Aer (ARhAA). Paratoir Cynllun Gweithredu Ansawdd Aer ar gyfer
Llys Stephenson, Heol Casnewydd, ac rydym yn ystyried cynlluniau i ailfodelu’r gyffordd yn Heol
Casnewydd.  Buom yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i weithredu anghenion y Gyfarwyddeb Sŵn
Amgylcheddol, gan fapio safleoedd cyfan a phosibl ar gyfer eu dynodi fel mannau distaw, a’u cyflwyno i
gael eu cyhoeddi a’u hystyried. 
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Defnyddio adnoddau ychwanegol i fynd i’r afael â materion yn ymwneud â sbwriel, gwm a baw trwy
dargedu ardaloedd trwm eu defnydd, fel ardaloedd siopa ac ardaloedd cymunedol poblog.  Fel rhan
o’n gwaith i dargedu llefydd a adnabyddir fel llefydd prysur, buom yn gweithio ar ddrafftio Cynllun Sbwriel
Cymunedol a strategaeth biniau sbwriel. Roedd hyn yn cynnwys cynllun digwyddiadau a rhaglen o
orfodaeth a roir gerbron y Cabinet yn 2013/14. Dros gyfnod y Nadolig targedodd swyddogion gorfodaeth
gwastraff lefydd bwyd brys yng nghanol y ddinas a’r ardaloedd cyfagos a oedd yn achosi sbwriel.
Rhoddwyd rhybuddion ffurfiol i’r lleoedd hyn yn gofyn iddynt ddelio â’u materion sbwriel. Bydd hynny’n
arwain at reolaeth well o sbwriel fel na fydd angen cyflwyno rhybuddion ffurfiol.

4 Gweithgareddau Cynlluniedig ar waith

Parhau i osod a gwella’r trefniadau casglu sbwriel newydd a’r gwasanaethau glanhau strydoedd,
trwy addysg a gorfodaeth yn ôl yr angen, gan ganolbwyntio ar flaenoriaethau a amlygwyd trwy
brofiad o weithredu ac adborth cwsmer.    Mae’r gwaith hwn wedi ei aildrefnu i gydlynu â Rhaglen Awyr
Agored Caerdydd, sydd yn anelu at wella gwasanaethau danfon gwastraff a glanhau yng Nghaerdydd.
Mae’r offeryn ‘Rhowch wybod’ yn awr ar gael ar y wefan ac fe ddyluniwyd tudalennau gorfodaeth newydd
ar y wefan. Mae ein llyfryn cyffredinol ar wastraff ac ailgylchu ar gyfer preswylwyr a phecynnau
gwybodaeth hylendid wedi eu diweddaru. Cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau i roi gwybod i breswylwyr,
fel sioe deithiol Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff y Cynllun Craff am Wastraff yng Nghanol y Ddinas,
trafodaethau grwpiau cymunedol, teithiau CAD (Cyfleuster Adfer Deunyddiau) a sesiynau allgymorth.

Parhau i weithredu strategaeth newydd ar gyfer ansawdd amgylchedd lleol trwy ddefnyddio pob
dull i rwystro pethau fel sbwriel, baw cŵn, graffiti, gosod posteri a thipio’n anghyfreithlon.   Buom yn
patrolio bob pythefnos leoedd sydd â phroblemau baw cŵn ac yn hyfforddi Swyddogion Parciau a
Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu i roi dirwyon am gŵn yn baeddu mewn ardal dreialu yng
Nghaerdydd. Maent yn awr yn rhoi bagiau baw cŵn a chyngor addysgol i gerddwyr cŵn. Gwnaethom
gynnal rhagor o batrolio sbwriel yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth o sut y gall preswylwyr ein hysbysu
am broblemau. 

Cyflawni gwell gwasanaethau i gasglu gwastraff masnachol y Cyngor trwy ddatblygu gwell Cynllun
Busnes i gynyddu’r incwm masnachol, a hefyd atgyfeirio rhagor o’r gwastraff masnachol hwnnw
i’w ailddefnyddio neu ei ailgylchu a helpu busnes tra’n gwella ffocws cwsmeriaid, a chyflenwi
gwasanaeth. Dechreuwyd ar y gwaith o gasglu gwybodaeth ar gyfer cynllun busnes masnachol.
Adolygwyd y deunyddiau masnachol cyfredol a chyflwynwyd trefniadau talu ar-lein a thaliadau â cherdyn.
Cafwyd cydbwysedd o ran cylchoedd casglu er mwyn gwella effeithiolrwydd y gwasanaeth masnachol.
Dechreuwyd ar raglen gyfathrebu, gan dargedu busnesau newydd ac ysgolion â deunydd hyrwyddo. 

Sicrhau y cyflawnir contractau atebion trin gwastraff ar gyfer gwastraff organig (gwyrdd a bwyd) a
gwastraff gweddilliol trwy gyfrwng Triniaeth Gwastraff Organig Caerdydd a’r Prosiect gwyrdd.
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Ymunodd Cyngor Bro Morgannwg yn ffurfiol â’r project, gan ychwanegu 10-11,000 tunnell o fwyd a
gwastraff gwyrdd yn flynyddol i’r project, yn amodol ar y capasiti sydd ar gael yn y safleoedd a gynigir.
Penodwyd Viridor fel y Cynigydd a Ffefrir gan bob un o’r 5 awdurdod partner. Yn ystod 2013/14, parheir
i baratoi ar gyfer y cyfnod pan fydd y cytundeb yn newid. Gwelwyd gwelliant yn 2012/13 yng nghanran
y gwastraff trefol a gasglwyd gennym ac a gafodd ei ailddefnyddio, ei ailgylchu neu ei gompostio, gan
wella o 49.5% yn 2011/12 i 52.24% yn 2012/13.

Sicrhau strategaeth leol ar gyfer rheoli erydu arfordirol a pherygl llifogydd ar gyfer Caerdydd. Bydd
hyn yn delio â phryderon llifogydd lleol ac erydu arfordirol trwy gydgysylltu â phob un o’r awdurdodau
perygl llifogydd perthnasol a strategaethau blaenorol erbyn Mawrth 2013.   Cynhaliwyd ymgynghoriad
Asesiad Amgylcheddol Strategol â’r rhanddeiliaid. Cynhyrchwyd y fersiwn ddrafft o’r Strategaeth Rheoli
Risg Llifogydd Lleol, ac fe’i chyflwynwyd  i’r Pwyllgor Craffu Amgylcheddol er mwyn i’r cyhoedd
ymgynghori arni. Disgwylir cyflwyno’r strategaeth derfynol i’r Cabinet yn ystod 2013/14.

Cwblhau opsiynau a chael caniatâd cynllunio ar gyfer canolfan newydd i ailgylchu gwastraff
domestig yn unol â’r Strategaeth Wastraff.  Roedd cynnwys Canolfan Ailddefnyddio ar y safle yn ein
galluogi i roi, profi a throsglwyddo eitemau domestig diangen yn ôl i’r cyhoedd. Bydd y gwaith hwn yn
parhau yn 2013/14. Cyhoeddwyd a chylchredwyd yn gyhoeddus Reolau Newydd y Safle/taflenni i’r
cyhoedd a hysbysebwyd yn y cyfryngau, gan amlinellu sut y dylid defnyddio Canolfannau Ailgylchu
Gwastraff Cartref (CAGC) i hyrwyddo’r opsiynau ailgylchu. Rydym wedi ffurfio’r Strategaeth CAGC ac
wedi dechrau gweithredu’r strategaeth.  

Gweithredu’r strategaeth newydd ar wastraff hirdymor.  Gweithiwyd ar leihau cynhyrchu gwastraff a
gwneud y gorau o ailddefnyddio, gan gynnal arwerthiannau Myfyrwyr yn Ailddefnyddio. Yn y
digwyddiadau hyn, gwerthwyd yr hyn a gasglwyd o’r neuaddau i’r don o fyfyrwyr newydd, gan godi
£2000 at elusen y Cyngor am y flwyddyn  - Llamau – sydd yn helpu pobl ddigartref yn Ne Cymru. Ar hyn
o bryd ceir 21 o fanciau ailddefnydd parhaol wedi eu lleoli yn y neuaddau preswyl ledled Caerdydd. Buom
yn trafod gyda grwpiau cymunedol lleol a rhanbarthol ynglŷn â datblygu rhwydwaith ailddefnyddio. Mae
trafodaethau ar gynlluniau ailddefnyddio yn parhau.

Cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau Glanhau gan Cadwch Gymru’n Daclus (CGD), yn cynnwys Glanhau
Llwybr yr Arfordir a Glanhau’r Brifysgol. Cynhaliwyd cystadlaethau gwastraff bwyd Sothach Sbwriel yn
ysgolion Caerdydd. Dyluniwyd sticer newydd ar gyfer polion lamp a biniau am gŵn yn baeddu. Symudwyd
posteri anghyfreithlon yn ystod y cyfnod cyn y Gemau Olympaidd yng nghanol ardaloedd ac yng nghanol
y ddinas. Cynhaliwyd ymgyrch flynyddol gwastraff y myfyrwyr, ‘Gwaredu’r Gwastraff’.  

Ar ddechrau blwyddyn academaidd newydd y brifysgol recriwtiwyd Hyrwyddwyr Amgylcheddol y Myfyrwyr.
Hefyd, cafwyd mwy o drefniadau cyfathrebu wrth i’r Nadolig nesáu er mwyn hyrwyddo’r ffordd gywir o
gyflwyno gwastraff dros gyfnod y Nadolig. Gwnaethpwyd hyn mewn partneriaeth ag undeb y myfyrwyr a
fforwm y landlordiaid. Ail-drefnwyd gweithdy’r ysgolion er mwyn dod â negeseuon a chynnwys newydd. 
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Parhawyd heb unrhyw broblemau â threialu ailgylchu cewynnau ac mae ailgylchu rwbel yn parhau.
Anfonwyd y llwyth treialu cyntaf o ddeunydd a ysgubwyd o ffyrdd i’w brosesu fel rhan o’r cytundeb
rhanbarthol. Mae hwn yn cael ei drafod ar hyn o bryd o ran ailgylchu deunydd a ysgubwyd. Diweddarwyd
y wybodaeth a’r deunyddiau ar y we am ailgylchu ac fe adolygwyd y safleoedd derbyn presennol, gan
dynnu’r rhai a gafodd broblemau gyda fandaliaeth a halogi trwm. 

Gwella a chyflawni gwasanaethau cost-effeithiol i ddinasyddion ar sail blaenoriaeth trwy ein
Rhaglenni Ail-greu Gwasanaethau a Sylw i Ddinasyddion, yn cynnwys Gwastraff a Glanhau
Strydoedd.   Gwnaethom fwy o newidiadau i lwybrau casglu gwastraff bwyd, ailgylchu, a gwastraff
gweddilliol gan ymgynghori ag undebau a staff. Dechreuwyd archwilio’r budd o ychwanegu technoleg
mewn cerbydau fel opsiwn dan y cytundeb rheoli newydd ar gyfer y fflyd. 

Ymateb yn strategol i leihau allyriadau carbon y Cyngor a chynyddu cynnyrch adnewyddadwy'r
Cyngor.  Cwblhawyd y gwaith o osod Gwres a Phŵer Cyfunedig mewn pedair canolfan hamdden, Pentwyn,
Llanisien, y Tyllgoed a’r Maendy. Gweithiwyd hefyd â Chonsortiwm Prynu Cymru i ddatblygu fframwaith
ar gyfer gosod cynlluniau adnewyddadwy. Rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer tyrbin dŵr Cored Radur
a  chymeradwyodd y Cabinet yr Achos Busnes Amlinellol. Archwiliwyd hefyd y potensial o adeiladu tyrbin
gwynt yn Ffordd Lamby, drwy gynnal astudiaeth ddichonoldeb gychwynnol ac asesiad manylach o’r
ystyriaethau’n ymwneud â’r safle. Mae’r cynllun hwn yn cael ei ystyried. 

Darparu strategaeth fuddsoddi glir o hyd at £42 miliwn dros bum mlynedd, yn cynnwys £21 miliwn
o fuddsoddiad ychwanegol, i leihau tyllau ffordd, darparu gwell gwaith cynnal ar lwybrau a phriffyrdd,
a datblygu rhaglen drwsio well trwy gyhoeddi cynllun rheoli asedau hirdymor. Cwblhawyd y
dogfennau, gwahoddwyd tendrau a rhoddwyd cytundeb ar gyfer 2013/15.  Cynhaliwyd gwaith ail-wynebu
ffyrdd cerbydau, yn ôl y rhaglen waith. Roedd prisiau tendr y cytundeb yn is na’r disgwyl, gan ein galluogi
i fynd ymlaen â chytundeb ffyrdd cerbydau Cyfnod 2. Aeth y gwaith o ailadeiladu troedffyrdd ymlaen yn
ôl y rhaglen waith.

7 Gweithgareddau Cynlluniedig Na Chyflawnwyd

Ystyried cynnydd pellach yn y defnydd o finiau olwynion trwy ymgynghoriad â chymunedau i
fanteisio i’r eithaf ar ddefnyddio cynwysyddion gwastraff.  Oherwydd y sefyllfa ddeddfwriaethol
gyfnewidiol yn Ewrop a dim arian cyfalaf ychwanegol, gohirir y project hwn hyd nes y cwblheir yr arolwg
busnes gyda Llywodraeth Cymru.
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Sut ydym yn perfformio?

Dangosodd y casgliad o ddangosyddion a ddewiswyd gennym i’n helpu i fonitro effaith ein cynlluniau
fod 4 o’r 5 dangosydd wedi cyrraedd neu wedi gwneud yn well na’r targed a bod eu perfformiad wedi
gwella o’i gymharu â 2011/12.  Ni chyflawnodd 1 mesur y targed ac roedd y perfformiad wedi dirywio.
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Mae’r wybodaeth a geir yn y bennod hon yn nodi’r cynnydd yn seiliedig ar flaenoriaethau allweddol Arwain
Caerdydd – Creu Cymunedau a Chynllun Corfforaethol 2012-14.

Arwain Caerdydd, Creu Cymunedau - Cyflawni blaenoriaethau'r flwyddyn gyntaf

4 Gweithgareddau Cynlluniedig ar waith

Darparu’r arweiniad a’r cyfeiriad sydd eu hangen i gyflawni Cynllun Datblygu Lleol i Gaerdydd.
Byddwn yn cyhoeddi’r Strategaeth a ffefrir yn Hydref 2012.  Cyhoeddwyd crynodeb o ganfyddiadau
ymgynghoriad y Strategaeth a Ffefrir ar wefan Cyngor Caerdydd ac fe’u hymgorfforir yn yr Adroddiad
Ymgynghorol a fydd yn ffurfio un o ddogfennau cefndirol y Cynllun ar Adnau. Ceisiwyd cael adborth gan
y cyhoedd ar y 10 egwyddor uwch gynllunio cyffredinol, mapiau cyd-destun sirol, a materion yn ymwneud
yn benodol â’r safle. Bydd canfyddiadau’r ymarferiad hwn yn cyfrannu at y Cynllun ar Adnau i’w ystyried
gan y Cabinet a’r Cyngor yn 2013/14.

Gweithio gyda Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol cyfagos i gefnogi trydaneiddio rhwydwaith
rheilffordd Caerdydd a’r Cymoedd: ein dyhead yw sefydlu Metro Caerdydd newydd, darparu
gorsafoedd ychwanegol ar linellau presennol y Ddinas, ac edrych ar bosibiliadau sefydlu rheilffordd
gylch i’r ddinas trwy gysylltu gorsafoedd Coryton a Radur. Parhawn i lobïo i wella’r cysylltiad rhwng
Caerdydd a Llundain/Heathrow; a gweithio gyda phartneriaid i roi bywyd newydd i Faes Awyr
Caerdydd.   Buom yn ymwneud ag astudiaeth bresennol y Metro Plus gan astudio a gweithio gyda
phartneriaid rhanbarthol ar ddatblygu rhaglen gyflawni ranbarthol. Mae’r trafodaethau â Network Rail
yn parhau ynglŷn â’r rhaglen ailadeiladu pontydd ffordd ar y brif reilffordd i alluogi trydaneiddio. 

Dwyn ymlaen opsiynau ar gyfer gorsaf bysiau newydd, oherwydd rydym yn ystyried bod yr achos busnes
ar gyfer yr orsaf bysiau a gynigiwyd gan y weinyddiaeth flaenorol yn ddiffygiol. Yn y cyfamser, rydym
yn gwella golwg yr orsaf bysiau bresennol ac yn rhoi sylw i faterion iechyd a diogelwch yn y safle tacsis
gerllaw Caerdydd Canolog.   Ar hyn o bryd cynhelir gwerthusiad manwl o’r opsiynau ar gyfer darparu
Canolfan Trafnidiaeth integredig newydd. Bydd hyn yn cael ei ddwyn ymlaen yn dilyn canlyniadau’r
ymgynghoriad ar uwch gynllun Ardal Graidd y De. 

Gwella diogelwch tu allan i ysgolion ac ar deithiau ysgol trwy gefnogi datblygu cynlluniau teithio i’r
ysgol er mwyn hybu cerdded a seiclo i’r ysgol. Byddwn yn creu Parthau Diogelwch Ysgol, gan sicrhau
y bydd yna gyfyngiadau parcio gorfodol ym mhob ysgol ac y’u gorfodir yn rymus. Byddwn yn cynnal
adolygiad o hebryngwyr croesfannau ysgol er mwyn sicrhau y cânt eu defnyddio’n effeithiol i gael
yr effeithiolrwydd gorau posib o’r gwasanaeth.    Gorffennwyd edrych ar Barthau Ysgol Cadwch Yn Glir
ac fe hysbysebwyd holl Orchmynion Rheoleiddio Traffig parthau ysgol cadwch yn glir. Gwnaethom hefyd
adolygu’r patrolau.    
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Lleihau tarfu ar ddefnyddwyr ffyrdd a gwella ansawdd y rhwydwaith ffyrdd trwy sicrhau bod yna
gydlyniad rhagweithiol yn holl waith ffordd y Cyngor a’r cwmnïau cyfleustodau.   Sefydlwyd Rhaglen
Cyfarfodydd Cydlynu ar gyfer y 2 flynedd nesaf i wella gwaith cydgysylltiedig ar y priffyrdd gan adrannau’r
Cyngor a chwmnïau cyfleustodau cyhoeddus a byddwn yn cyflwyno rhaglen greiddio beilot. Rydym wedi
drafftio polisi diwygiedig ar gyfer mannau parcio i’r anabl, yn cynnwys defnyddio mannau parcio anffurfiol
ar gyfer yr anabl er mwyn arbed amser a chostau gosod. Caiff hwn ei dreialu yn 2013.

Cefnogi bywiogrwydd ein canolfannau Siopa Ardal trwy wella hygyrchedd o ran cerdded, seiclo a
thrafnidiaeth gyhoeddus a phennu Cynlluniau Parcio ar gyfer pob un.  Buom yn ymgysylltu â
rhanddeiliaid ynglŷn â datblygiad y cynllun gan ymgymryd ag arolwg cyhoeddus cychwynnol i ganfod
beth yw’r tueddiadau cerdded presennol, y mesurau a fyddai’n rhoi hwb i bobl gerdded yn amlach, a sut
y gellir gwella’r rhwydwaith presennol. Ymatebodd tua 637 o bobl i’r arolwg a defnyddir y canlyniadau i
ffurfio datblygiad y cynllun. 
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Hyrwyddo datblygiad dull mwy cydlynol ar gyfer y rhanbarth ddinesig o ran cynllunio, datblygiad
economaidd a thrafnidiaeth yn Ne-ddwyrain Cymru sy’n goresgyn y diffygion y broses Cynllunio
Datblygiad Lleol bresennol.   Ar ôl cwblhau Adroddiad Terfynol grŵp Gorchwyl a Gorffen Rhanbarthau’r
Ddinas, ar rôl botensial ‘Rhanbarthau Dinas’ yn natblygiad economaidd a ffyniant  Cymru i’r dyfodol,
cafodd ei gyflwyno i’r Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth. Sefydlwyd grŵp dinas-
ranbarth De-ddwyrain Cymru ac etholwyd yr Aelod Cabinet dros Gyllid, Busnes a’r Economi Leol yn
is-gadeirydd. Caiff yr uwchgynhadledd dinas-ranbarth ei haildrefnu yn 2013/14.

Gwella ac amddiffyn yr amgylchedd adeiledig a naturiol.   Gweithiwyd ar wella canolfannau siopa yn
unol â’r blaenoriaethau a nodwyd yn y Strategaethau Canolfannau Rhanbarthol a Lleol. Agorwyd yn
swyddogol Gam 2 Sgwâr Loudon ym Mehefin 2012 ac mae’n cynnwys canolfan iechyd newydd, canolfan
diwylliant a chyfryngau, a Chanolfan Gyngor sy’n cynnig ystod eang o wasanaethau’r Cyngor.
Cymeradwywyd cais cynllunio ar gyfer cynllun ailddatblygu Beechley Drive. Dychwelwyd y tendrau a chaiff
yr ailddatblygu ei wneud yn 13/14. Penodwyd datblygwr a ffefrir ar gyfer adfywio Canolfan Maelfa.

Ariennir cynllun gwella Heol Christina gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop. Anelir at ddarparu diffiniad
cliriach o fannau cyhoeddus a phreifat trwy greu gerddi ffrynt newydd a waliau terfyn, cyfleusterau parcio
newydd, rhodfeydd, tirlunio ac uwchraddio golau stryd. Dechreuwyd ar y cynllun ym Mehefin 2012 ac fe’i
trosglwyddwyd yn Ebrill 2013. Hefyd, gosodwyd dodrefn yng nghanolfan Hyfforddiant a Chymorth
Cyflogaeth Butetown fel rhan o ddatblygiad y Sgwâr Loudoun newydd, sy’n awr wedi ei agor, gan ddarparu
ystod o raglenni chwilio am waith a hyfforddiant. Trosglwyddwyd Canolfan Gymunedol Butetown a
Phafiliwn Ieuenctid Butetown gan y contractwr yn Chwefror ac mae’r ddwy yn awr ar waith. Agorwyd y
Pafiliwn Ieuenctid yn swyddogol gan y Gweinidog, Jane Hutt, yn Chwefror 2013.
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Datblygu’r Cynllun Datblygu Lleol (2006-26) yn unol â’r Cytundeb Cyflawni a gymeradwywyd.  Bydd
y cynllun yn nodi lefelau twf y dyfodol ar gyfer y ddinas, gan ddarparu strategaeth ar gyfer darparu
swyddi a chartrefi, darparu trafnidiaeth gefnogol, a seilweithiau eraill, ynghyd â pholisïau i amddiffyn
yr amgylchedd a hyrwyddo datblygu cynaliadwy.   Cymeradwywyd Strategaeth a Ffefrir y CDLl gan y
Cabinet a’r Cyngor yn Hydref 2012.  Yna aeth dogfen y Strategaeth a Ffefrir  i ymgynghoriad cyhoeddus
yn Nhachwedd 2012. Bydd canfyddiadau'r ymarfer hwn yn cyfrannu at y Cynllun ar Adnau a gaiff ei
ystyried gan y Cabinet a’r Cyngor yn 2013/14.

Cryfhau rhwydweithiau’r sector cyhoeddus-preifat i ddatblygu a chefnogi busnes lleol llwyddiannus.
Parhawyd i weithio â phartneriaid i lobïo am drydaneiddio rheilffordd y Cymoedd. Cyhoeddodd yr Adran
Drafnidiaeth y bydd y rheilffyrdd sy’n cael eu trydaneiddio yn cynnwys Glyn Ebwy, Maesteg, Merthyr
Tudful a Bro Morgannwg, yn ogystal â’r brif linell rhwng Caerdydd ac Abertawe.   

4 Gweithgareddau Cynlluniedig ar waith

Gwneud gwelliannau i’r seilwaith trafnidiaeth.  Yn dilyn cyfnod treialu llwyddiannus, mae’r cynnig
Aderyn Cynnar yng nghyfleuster Parcio a Theithio Dwyrain Caerdydd yn mynd i ddatblygu’n nodwedd
barhaol. Ers iddo agor, y defnydd misol uchaf a recordiwyd oedd ym mis Rhagfyr gyda dros 15,000 o geir.
Roedd cyfanswm y defnydd yn 2012/13 yn 42% yn uwch na’r flwyddyn flaenorol. Adolygwyd cam 2 o
gyfnewidfa cyffordd Llanedeyrn gan benderfynu peidio â mynd ymlaen â’r cynllun ar hyn o bryd. Fodd
bynnag, gosodwyd camera CCTV i gadw golwg ar fan dall yng Nghyfnewidfa Llanedeyrn gan wella’r
gwaith o  reoli’r rhwydwaith yn yr ystafell rheoli traffig.

Gwella a chyflawni gwasanaethau cost-effeithiol ar gyfer dinasyddion, yn ôl blaenoriaeth, trwy ein
Rhaglen Ail-ddylunio Gwasanaeth a’n Rhaglen Canolbwyntio ar y Dinesydd, yn cynnwys Cynnal a
Chadw Priffyrdd a Goleuo Strydoedd.   Dechreuwyd gweithredu newidiadau i wella cynhyrchiant y timau
Tarmacio a Phalmentu. Paratowyd rhestr o flaenoriaethau’r dyfodol ar gyfer projectau ail-ddylunio gan
yr Adran Cynnal a Chadw Priffyrdd gyda’r nod o wella effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd y gwasanaeth.    

Gwella’r cysylltiadau trafnidiaeth rhwng Caerdydd a’r rhanbarth trwy brysuro i gyflawni'r cynlluniau
yng Nghynllun Trafnidiaeth SEWTA, yn ddibynnol ar y cyllid.   Diwygiwyd dyluniadau cynllun blaenoriaeth
i fysiau’r A470 yn dilyn adborth o ymgynghoriad cyhoeddus. Aeth hyn allan i dendr. Dechreuwyd ar ddylunio
camau pellach o welliannau bws yr A470 a’r Coridor Gorllewinol. Dyrannwyd arian gan Lywodraeth Cymru
ar gyfer creu dyluniad manwl o lôn fysiau i mewn i’r ddinas ar Ffordd Llantrisant trwy’r cynllun Dinas Teithio
Cynaliadwy yn 2012/13. Hefyd, mae opsiynau ar gyfer ffyrdd Bws Rapid Transit yn cael eu harchwilio fel rhan
o ddatblygiad y Cynllun Datblygu Lleol. Rydym hefyd wedi gweithredu’n llawn y polisi parcio ar gyfer
preswylwyr, yn cynnwys cyflwyno 75% o lefydd parcio i breswylwyr mewn ardaloedd a flaenoriaethwyd.  

Gwnaethom barhau i weithio ar nodi anghenion seilwaith sy'n gysylltiedig â’r safleoedd datblygu a nodwyd
yn y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) a gymeradwywyd. Mae’r Cynllun Cyflenwi
Seilwaith drafft yn cael ei baratoi ar gyfer ei gynnwys fel Atodiad i’r Cynllun Datblygu Lleol ar Adnau yn
2013/14.  
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Parhawyd i weithio ar wella diogelwch y ffyrdd, drwy ddarparu hyfforddiant cerdded Kerbcraft i blant,
hyfforddiant ar gyfer Swyddogion Iau Diogelwch y Ffyrdd yn yr ysgolion, a hyfforddiant seiclo i blant ac
oedolion. Mae’r Cynllun Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu ar gyfer plant, sy’n delio ag ymarferiadau
diogelwch giât yr ysgol a gynhelir gan Heddlu De Cymru mewn partneriaeth â’r Cyngor, ar hyn o bryd yn
weithredol mewn 20 o ysgolion gyda thua 100 o ddisgyblion blwyddyn 6 yn cymryd rhan. Darparwyd rhaglen
gynhwysfawr o brojectau diogelwch y ffyrdd yn 2012/13, yn cynnwys projectau Ffyrdd Diogel i’r Ysgol, project
Ffyrdd Diogel mewn Cymunedau, adleoli projectau culhau a lleihau anafiadau a flaenoriaethwyd drwy’r
ddinas. Darparwyd hefyd nifer o gynlluniau i leihau anafiadau ledled Caerdydd.

Cynyddu’r ystod a dewis o opsiynau teithio cynaliadwy trwy ddewisiadau teithio amgen a datblygu
ymhellach fenter teithio gynaliadwy yn y ddinas, yn cynnwys y fenter Dewisiadau Doethach,
Cynlluniau Teithio Personol a datblygu Bws Rapid Transit. Trwy’r rhaglen Dewisiadau Doethach,
gwnaethom lwyddo i weithredu’r project Beiciwch i’r gwaith mewn ysgolion ledled Caerdydd, parhau i
gynnig grantiau Cynllun Teithio i sefydliadau er mwyn gweithredu mesurau teithio cynaliadwy (hyd yma
mae 103 o ysgolion a sefydliadau wedi elwa), a darparu Swyddog amser llawn i ddarparu cyngor teithio
cynaliadwy i deithwyr yng Nghanolfan Gwybodaeth am Deithio Gorsaf Drenau Caerdydd Canolog.
Darparwyd cynlluniau gan y fenter Dinas Teithio Cynaliadwy a gyfrannodd at ddarparu’r Rhwydwaith
Beicio Strategol, yn ogystal â datblygu dyluniad o flaenoriaethau ar gyfer gwelliannau i fysiau.
Gweithredwyd llawer o Gynllun Rhwydwaith Beicio Strategol 2012/13 ond yn dilyn adolygiad o’r rhaglen,
caiff rhai rhannau yn awr eu cyflawni yn ystod y blynyddoedd i ddod. Mae Cynghrair Trafnidiaeth De-
ddwyrain Cymru (SEWTA) yn ymgymryd ag astudiaeth Metro Plus ac yn gweithio gyda rhanddeiliaid, yn
cynnwys Cyngor Caerdydd, ar y cynigion sy’n codi. Mae Cyngor Caerdydd yn gweithio gyda phartneriaid
rhanbarthol ar ddatblygu rhaglen gyflawni ranbarthol. 

Sicrhau gwelliannau i fynediad yr anabl i leoliadau diwylliannol a manwerthu allweddol yn y ddinas
fel rhan o Strategaeth Canol y Ddinas newydd.  Cynhaliwyd cyfarfodydd cyntaf i hybu gwelliannau ar
gyfer mynediad i’r anabl i leoliadau allweddol yn y ddinas. Bydd camau gweithredu yn parhau yn unol â
datblygu’r Strategaeth Canol y Ddinas a pharhad y ddarpariaeth cludiant City Centre Mobility. 
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Sut ydym yn perfformio?

Dangosodd y casgliad o ddangosyddion a ddewiswyd gennym i’n helpu i fonitro effaith ein cynlluniau
fod 1 o’r 4 dangosydd wedi cyrraedd neu wedi rhagori ar y targed. Mae perfformiad 3 o 4 mesur wedi
gwella o’i gymharu â 2011/12.  
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Mae’r wybodaeth a geir yn y bennod hon yn nodi’r cynnydd yn seiliedig ar flaenoriaethau allweddol Arwain
Caerdydd – Creu Cymunedau a Chynllun Corfforaethol 2012-14.

Arwain Caerdydd, Creu Cymunedau - Cyflawni blaenoriaethau'r flwyddyn gyntaf

4 Gweithgareddau Cynlluniedig ar waith

Gwella boddhad cwsmeriaid trwy’r holl Wasanaethau Oedolion; anelu at fwy na dyblu’r taliadau
Uniongyrchol, ac felly rhagori’n sylweddol ar y targed a osodwyd yn y Cynllun Corfforaethol presennol;
ac ymgynghori ac ymgysylltu â gofalwyr ar sut y gallwn wella’r defnydd o adnoddau presennol i’w
cefnogi nhw, gan gydnabod y gwaith ardderchog a wnânt. Cwblheir yr Adroddiad Blynyddol
Bodlonrwydd Cwsmeriaid ym Mai 2013. Mae’r Cynllun Gweithredu Taliadau Uniongyrchol yn cael ei
ystyried ar hyn o bryd. Roedd Gwasanaethau a Chymorth i Oedolion sy’n Ofalwyr wedi cyflwyno
canfyddiadau allweddol i’r Archwiliad Craffu ar y Grŵp Gorchwyl a Gorffen - Gofalwyr.  

Gweithredu’r Strategaeth Gwasanaethau Byw â Chymorth - Anableddau Dysgu, ac adolygu pob
gwasanaeth a ddarperir yn allanol i gyflawni 5% o welliant yn eu costau.   Mae gwaith yn parhau ar y
strategaeth Byw â Chymorth - Anableddau Dysgu ac mae wedi ei halinio i’r Adolygiad 'Taro Bargen Well i
Ddefnyddwyr Gofal Cymdeithasol sy’n Oedolion’ a’r ‘Gweithlu Gofal'.

Ategu ein hymrwymiad i’n gweithwyr, sef ein hased fwyaf. Gwnawn y Cyngor yn lle gwych i weithio
ynddo trwy ddarparu gofod o ansawdd dda i weithio ynddo, llwyth gwaith y gellir ei gyflawni,
buddsoddi mewn datblygiad staff a chefnogaeth, a chofleidio’r ymrwymiad i gyflog byw.  Parhau
mae’r adolygiadau o lwyth achosion timau Pobl Hŷn, timau Iechyd Meddwl ar gyfer Pobl Hŷn, a thimau
Anableddau Dysgu. 
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Parhau i edrych ar faterion ffordd o fyw ac anghydraddoldeb yn y tymor byr a hir er mwyn hyrwyddo
rhaglen Dinas Iach.   Buom yn ymwneud ag Uned Cefnogi Asesiadau Effaith ar Iechyd Cymru ac ym mis
Gorffennaf, cynhaliwyd Asesiad Effaith ar Iechyd (AEI) y Cynllun Datblygu Lleol. 

Cyflwynwyd Adroddiad Blynyddol i Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn Ebrill 2012. Caiff camau gweithredu
eu cyflawni trwy ardaloedd rhaglen Bwrdd Partneriaeth Caerdydd, yn cynnwys Timau Rheoli
Cymdogaethau.  Er enghraifft, o ganlyniad i ailwampio Canolfan Hamdden y Tyllgoed, cafwyd cynnydd
yn y defnydd o’r Cerdyn Actif, darparwyd y cynllun MEND ar gyfer ffordd o fyw’n iach mewn dwy ardal
ar gyfer plant a’u teuluoedd, a rhoddwyd mwy o gymorth i ferched beichiog roi’r gorau i ysmygu.
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Mabwysiadwyd dull systematig o rwydweithio o fewn Rhwydweithiau Dinasoedd Iach y DU a’r WHO.
Datblygwyd 6 astudiaeth achos a hyd yn hyn derbyniwyd un i’w chynnwys ar wefan Dinasoedd Iach y
DU www.healthycities.org.uk.

Yn y Bwrdd Ardal Rhaglen Byw’n Iach, cytunwyd ar Adroddiadau Amlygu Ardal y Rhaglen Byw’n Iach ac
adroddwyd i Fwrdd Partneriaeth Caerdydd trwy gydol y flwyddyn.  Yn ychwanegol, sefydlwyd 5 maes
chwarae di-fwg; cafwyd cynnydd ar y Cynllun Cymdogaethau Cerddadwy; gweithredwyd y project Ffordd
i Rio; trefnwyd Gŵyl Gerdded ym Mai 2013; datblygwyd Siarter Bwyd gyda phob un o’r 108 o ysgolion
cynradd yn cymryd rhan yng nghynllun llaeth am ddim i ddosbarthiadau Meithrin a Chyfnod Allweddol
1, 9666 o bobl yn cael mynediad at co-ops ffrwythau a llysiau yng Nghaerdydd a’r Fro rhwng Ebrill-
Tachwedd 2012; cymeradwywyd arian i Deuluoedd yn Gyntaf ar gyfer Rhaglen Ffordd Iach o Fyw. 

Parhau i weithio i wella profiad dinasyddion, gan gydweithio â’r GIG ac Awdurdodau Lleol eraill.
Penodwyd rheolwr Gweithredol Anabledd Dysgu ar y cyd â Chyngor Bro Morgannwg. Mae’r tîm newydd,
UPC (Un Pwynt Cyswllt), wedi treulio amser gyda’i gilydd yn ymgymryd â hyfforddi a gweithgareddau
adeiladu tîm fel bod staff yn barod i ddechrau cynnig asesiadau UPC.  Bydd agwedd cam wrth gam tuag
at gynyddu’r dyddiau yn swyddfeydd Caerdydd a’r Fro. Gweithiwyd i gydgysylltu ICarer rhwng Byrddau
Iechyd Caerdydd a’r Fro a’r awdurdodau perthnasol. Cwblhawyd Cam 1 y rhaglen integreiddio Iechyd
Meddwl gyda saith rheolwr wedi’i benodi erbyn diwedd 2012. Mae Cam 2 yn cael ei gwmpasu ar hyn o
bryd. Sefydlwyd timau Ail-alluogi Cymunedol ar y Cyd yn Rhagfyr 2012.  Sefydlwyd ffrwd waith,
‘Gweithgareddau’n Ystod y Dydd’, ar y cyd rhwng y ddau fwrdd iechyd lleol, y ddau awdurdod lleol a’r
sector gwirfoddol i adolygu gwasanaethau gofal dydd ledled Caerdydd a’r Fro.

Gweithiwyd gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar greu rhaglen hyfforddi i gael rheolaeth
effeithiol dros Gyflyrau Cronig. Caiff hon ei darparu yn 2013/14.  

Parhawyd i godi ymwybyddiaeth a sicrhau dealltwriaeth o Ddiwrnod Ymwybyddiaeth Cam-drin Pobl Hŷn.
Roedd hyn yn cynnwys datganiad i’r cyfryngau ynglŷn â chodi proffil y gwasanaeth. Fe’i rhoddwyd i’r
cyfryngau lleol ym Mehefin 2012.  Diweddarwyd cyfleuster e-ddysgu Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed
yn unol â’r ‘Gweithdrefn Cymru Gyfan’ ar Amddiffyn Oedolion. 

4 Gweithgareddau Cynlluniedig ar waith

Gwella comisiynu gofal cymdeithasol oedolion a gwasanaethau cysylltiol eraill ar gyfer grwpiau
agored i niwed.  Cytunodd y Cabinet ar Strategaeth Comisiynu Anableddau Dysgu ac fe’i lansiwyd yn
Hydref 2012.  Sefydlwyd Bwrdd Project i adnewyddu drafft presennol y Strategaeth Comisiynu Pobl Hŷn
ac i fwrw ymlaen â chynllun ymgynghori/ymgysylltu. Mae’r Bwrdd Project yn cynnwys croestoriad o
randdeiliaid, yn cynnwys cynrychiolwyr o Age Concern, y Trydydd Sector, fforymau Gofal Preswyl
Cenedlaethol, ac Iechyd. Llofnodwyd dogfen Strategaeth yn Ionawr 2013 a disgwylir iddi gael ei rhoi ar
waith yn ystod 2013/14.
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Dechreuwyd gweithio i sefydlu Tasglu ar gyfer Moderneiddio Gofal Cymdeithasol a fydd yn gweithio’n
glos â rhanddeiliaid ac yn edrych ar sut y gallwn godi safonau, cynyddu’r dewis a rheolaeth, wrth ail-
fuddsoddi’r gwarged yn ôl i ddarparu gwasanaethau. 

Gwnaethom sefydlu tîm adolygu ymroddedig i leihau’r pwysau ar reolwyr achosion yn y Gwasanaethau
Pobl Hŷn ac i ymgymryd ag adolygiadau rheolaidd o lwyth achosion er mwyn sicrhau bod ein llwyth
achosion yn briodol. Cyfarfu Gwasanaeth Oedolion ag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol
Cymru yn Ionawr 2013 i gwmpasu ymagwedd newydd at adolygiadau fydd yn gyson â fframwaith
arolygu newydd yr Arolygiaeth.

Gwella trefniadau pontio, a gweithio gyda’n hasiantaethau partner i wella ystod ac ansawdd
gwasanaethau ar gyfer Oedolion Ifanc sy’n anabl ac â gofynion iechyd cymhleth. Gweithiodd y
Gwasanaethau Plant ac Oedolion ar wella materion pontio rhwng Plant sy’n Derbyn Gofal a’r
Gwasanaethau Oedolion pan fydd y plentyn yn cyrraedd 18 oed, yn cynnwys cymorth ariannol. Mae’r
gwaith o roi sylw i faterion pobl ifanc, a ddynodir fel rhai sy’n syrthio rhwng y ddau wasanaeth, yn waith
parhaus. Mae’r Strategaeth Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig yn cynnwys comisiynu cyfleoedd dydd
ar gyfer rhai 18 - 21 oed sydd ag awtistiaeth. 

Gyda phartneriaid, adolygu’r prosesau a’r gweithdrefnau Rheoli Gofal i sicrhau bod gwasanaethau
yn hyblyg ac yn canolbwyntio ar y dinesydd.     Ailenwyd y Rhaglen Darparu Gwasanaethau i Bobl Hŷn
Agored i Niwed yn Broject 'Wyn'. Cynhaliwyd gweithdy ar adennill a chynnal annibyniaeth ar gyfer staff
a oedd yn canolbwyntio ar brosesau a gwella effeithlonrwydd. Rydym ar hyn o bryd yn gweithio gydag
Age Concern ar ddrafftio a chytuno ar gytundeb Lefel Gwasanaeth ar gyfer gwasanaeth rhyddhau o
ysbyty. Ariennir hyn ar y cyd gan Iechyd a Gofal Cymdeithasol gan edrych ar sut y gall Age Concern helpu
i gefnogi/hwyluso’r broses ryddhau a helpu i ostwng y lefelau presennol o Oedi wrth Drosglwyddo Gofal. 

Gyda phartneriaid, adolygu’r prosesau a’r gweithdrefnau Rheoli Gofal i sicrhau bod gwasanaethau
yn hyblyg ac yn canolbwyntio ar y dinesydd.   Gweithiwyd ar gynyddu Taliadau Uniongyrchol ar draws
y Gwasanaethau Oedolion, ar ddrafftio strategaeth gomisiynu ar gyfer Taliadau uniongyrchol, ac ar
gynhyrchu DVD Taliadau Uniongyrchol ar gyfer rhanddeiliaid perthnasol. Parhawyd hefyd i wella’r
prosesau Rheoli Gofal trwy barhau i fod yn rhan o’r Grŵp Llywio integredig ar ryddhau cymhleth sy’n
gweithio tuag at greu proses lyfnach. Er mwyn gwella cyfathrebu, mae Iechyd a Gwasanaethau Oedolion
yn symud yn nes at gyd-leoli’r nyrsys cyswllt rhyddhau mewn adrannau Gwaith Cymdeithasol. Sefydlwyd
proses ail-alluogi o ran Oedi wrth Drosglwyddo Gofal ym Mehefin 2012. 

I gynyddu capasiti mewn Gofal Cartref/Ail-alluogi, dechreuwyd gweithio tuag at greu Gwasanaeth
Integredig ar gyfer Rhyddhau o Ysbyty, gyda’r nod o ddarparu un pwynt cyswllt sy’n cyd-leoli staff iechyd
a gofal cymdeithasol.   

Cyngor Caerdydd

Adroddiad Gwella 2012/13

T U D A L E N  4 5



Mae’r project rheoli gofal yn cael ei weithredu ar hyn o bryd ac mae’n lleihau’r angen o 2 ofalwr i 1 ar ôl
cynnal asesiad risg. Gellir ei weithredu mewn rhwng 20 – 30% o achosion. Gan ddefnyddio system lithro
mae’n hepgor defnyddio hoist ac mae ganddo’r fantais o gynyddu llais y defnyddiwr yn y gwasanaeth,
gan hybu defnyddwyr y gwasanaeth i gymryd rhan yn eu gofal, datblygu mwy o gyfathrebu un i un rhwng
y defnyddiwr gwasanaeth a’r gofalwr, yn ogystal â bod yn llai ymwthiol ac yn fwy cost-effeithiol. 

Cynigiwyd asesiad Gofalwr i ofalwyr a oedd heb gofnod o Asesiad Gofalwr neu a oedd heb gael adolygiad
ers dros 12 mis. Gwahoddwyd gofalwyr i gymryd rhan mewn ymgynghoriad sydd ar y gwell o
wasanaethau a chymorth i ofalwyr.  Rydym hefyd wedi gwneud gwaith i ganfod gofalwyr ychwanegol y
defnyddwyr gwasanaeth, fel rhan o’n dyletswydd i roi gwybod i ofalwyr am eu hawl i dderbyn Asesiad
Gofalwr.  

Mewn cytundeb partneriaeth â Larwm Cymunedol, cynhaliwyd chynllun peilot i gyflogi swyddog Linc
Teleofal newydd, yn gweithio 50% o’i amser gyda’r gwasanaethau ail-alluogi a 50% o’i amser gyda
Larwm Cymunedol. Ymwelodd y Swyddog Linc Teleofal â thimau ail-alluogi byrdymor i egluro’r cynllun
peilot, a bu hefyd yn cynnal adolygiadau Ffôn, yn ymweld â defnyddwyr gwasanaeth i weld sut oedd y
cyfarpar teleofal yn cael ei osod, ac yn trafod â Thimau Cyllid Gwasanaethau Oedolion i helpu i egluro’r
taliadau am Teleofal. 

Sut ydym yn perfformio?

Dangosodd y casgliad o ddangosyddion a ddewiswyd gennym i’n helpu i fonitro effaith ein cynlluniau
fod 4 o’r 11 dangosydd wedi rhagori ar y targed. Methodd 6 â chyrraedd y targed a phennwyd y targed
yn amhriodol ar gyfer 1 mesur. Dengys 6 o’r mesurau welliant o’u cymharu â 2011/12, roedd 4 wedi profi
dirywiad ac nid oedd modd cymharu 1.  
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Mae'r wybodaeth yn y bennod hon yn nodi'r cynnydd yn seiliedig ar flaenoriaethau allweddol Arwain
Caerdydd - Creu Cymunedau a Chynllun Corfforaethol 2012-14.

Arwain Caerdydd, Creu Cymunedau - Cyflawni blaenoriaethau'r flwyddyn gyntaf

4 Gweithgareddau Cynlluniedig ar waith

Buddsoddi mewn rhoi pwyslais newydd ar atal ac ymyrraeth gynnar - creu'r amodau sy'n arwain at
lwyddiant, yn hytrach na delio a chanlyniadau methiant. Mae hyn yn cynnwys buddsoddi i greu
swyddogaethau allweddol ym maes Amddiffyn plant a phlant sy'n derbyn gofal gan Gyngor
Caerdydd.  Bu i ni gynnal sesiynau briffio ar Gynlluniau Addysgu Personol a Chanolfannau Diogelu Aml-
asiantaeth.  Bu i ni gynllunio gweithdai ar Wasanaethau Plant ar y Cyd, a Gweithdai Addysg i Blant sy'n
Derbyn Gofal ar gyfer gofalwyr maeth. Gwnaethom ddechrau recriwtio i swydd Rheolwr Gweithredol ar
Addysg Plant sy'n Derbyn Gofal.

Datblygu Bond Effaith Gymdeithasol (BEG) yn un o'r meysydd canlynol:
• Pobl Ifanc ar gyrion gofal
• Ymyriadau Teuluol Llwyddiannus
• Atal Troseddau Ieuenctid

Bu i ni gynnal cyfarfod cychwynnol gyda darparwyr i gychwyn astudiaeth ddichonoldeb.  Derbyniwyd
Dogfen Cychwyn Project a darparwyd data cychwynnol.  Anfonwyd gwybodaeth i Reolwyr Timau ac
Undebau Llafur yn egluro pwrpas yr Astudiaeth Ddichonoldeb a darparu manylion cyswllt yr Ymgynghorwyr
Bond Effaith Gymdeithasol.  Gwnaethpwyd trefniadau i'r Ymgynghorwyr fynychu cyfarfodydd timau
gwaith cymdeithasol ym mis Mai a Mehefin er mwyn ymgynghori â gweithwyr cymdeithasol.

Cynllun Corfforaethol 2012-14

44 Gweithgareddau Cynlluniedig a gyflawnwyd

Parhau i wella a chreu’r canlyniadau gorau i blant mewn angen, yn cynnwys plant sy'n derbyn gofal,
er enghraifft trwy hyrwyddo cynnydd yn y nifer sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd ac asesiadau.   
•     Bu i ni weithio gyda phartneriaid i hyrwyddo cyfleoedd hamdden i unigolion a grwpiau o blant sy'n

derbyn gofal yng nghartrefi plant yr awdurdod lleol, a chynnal nifer o ddiwrnodau teuluol yn Fferm
Ymddiriedolaeth Amelia. Roedd hyn yn cynnig cyfleoedd i deuluoedd agored i niwed gael mynediad
at weithgareddau hamdden fel teulu er mwyn eu hannog a'u cefnogi i ddilyn ffordd o fyw mwy egnïol
ac iach.

•     Bu i’r grŵp Project Dyfodol Mwy Disglair drefnu nifer o weithgareddau ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal
(PDG) yn ystod gwyliau ysgol.

•     Rydym wedi cynnal nifer o gyfarfodydd gydag Iechyd er mwyn gwella'r ffordd y mae'r gwasanaethau'n
gweithio gyda'i gilydd.
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Cydweithio ag asiantaethau partner, pan fo'n briodol, i ddarparu gwasanaethau digonol ac effeithiol,
yn cynnwys archwilio potensial gwasanaethau wedi'u hintegreiddio.   Fel rhan o raglen Integreiddio
Gofal Cymdeithasol ac Iechyd gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, bu i ni archwilio dichonoldeb
comisiynu cartref plant newydd ar y cyd ar gyfer plant ag anghenion cymhleth.  Bu i ni wneud gwaith
paratoi i ddynodi blaenoriaethau comisiynu a chychwyn datblygu strategaeth gomisiynu ar gyfer Plant
mewn Angen.  

Hyrwyddo’r gwaith o adnabod a diogelu pobl agored i niwed ar draws asiantaethau partner ac yn y
gymuned ehangach.   Bu i ni sicrhau bod rhaglen hyfforddi'r Bwrdd Lleol Diogelu Plant (BLlDP) ar gael i
staff perthnasol.  Bu i ni sefydlu Grwpiau Gorchwyl a Gorffen ar gyfer Cam-drin Plant sy'n gysylltiedig â
Ffydd a Chred, Ymateb i Ddigwyddiadau Peryglus Posibl wrth Weithio â Theuluoedd, Cyhuddiadau'n
Erbyn Pobl Broffesiynol, ac Ymateb Gweithdrefnol  i Farwolaethau Annisgwyl yn ystod Plentyndod
(PRUDIC).  

Yn ychwanegol at hyn, datblygwyd nifer o brotocolau gan y BLlDP yn cynnwys:
-       Offeryn Gwybodaeth Hunanasesu.
-       Polisi Salwch Ffug. 
-       Protocol ar gyfer goruchwylio rhieni a gofalwyr plant a phobl ifanc sy'n cael eu derbyn i ysbytai pan

fo pryderon ynglŷn â diogelu.
-       Protocol Plant ar Goll 
-       Cynllun Datgelu a Gwahardd, a ddosbarthwyd a’i drafod gan y BLlDP i sicrhau bod hwn yn cael ei

weithredu gan asiantaethau. 
-       Canllawiau Cysgu Diogel i Fabanod a Phlant Ifanc
-       Diogelu Plant sydd efallai wedi’u Masnachu.

4 Gweithgareddau Cynlluniedig ar waith

Datblygu a gweithredu trefniadau comisiynu newydd ar gyfer y Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf gwerth
£25m erbyn hydref 2012.   Mae manylebau’r Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf wedi cael eu cymeradwyo,
eu rhoi allan i dendr a'u gwerthuso gan sawl asiantaeth (yn cynnwys gweithwyr proffesiynol, plant a phobl
ifanc, a chynrychiolwyr rhieni) i ganfod cynigwyr addas. Mae'r Gwasanaethau Teuluoedd yn Gyntaf, yn
cynnwys y Tîm o Amgylch y Teulu, wedi’u comisiynu'n llwyddiannus ac maent yn barod i ddechrau yn
2013/14. 

Gwella’r broses o integreiddio gwasanaethau cefnogi plant mewn angen a'r oedolion sy'n gofalu
amdanynt (yn cynnwys pan fo gan oedolion anghenion sy'n gofyn am asesiad a/neu wasanaethau
i'w bodloni).  Bu i ni ddechrau gweithredu'r Strategaeth Cymorth i Deuluoedd, gan recriwtio i bob swydd
wag yn y Tîm Cymorth i Deuluoedd Integredig (TCDI).  Roedd Bwrdd y Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd
Integredig (GCDI) wedi cymeradwyo’r cytundeb Adran 58. Mae Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 yn
ei gwneud yn ofynnol i TCDIau weithredu'r 'swyddogaethau cymorth i deuluoedd' a neilltuwyd iddynt gan
yr Awdurdod Lleol a'r Bwrdd Iechyd y maent yn gweithredu oddi tanynt.  Bu i ni gwblhau'r Adroddiad blynyddol
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a gymeradwywyd gan Fwrdd y GDCI, ac a gefnogir gan Bwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc, yn ogystal â
chwblhau’r protocol Rhannu Gwybodaeth. Hefyd, bu i ni ddarparu rhaglenni rhianta i unigolion a grwpiau yn
ôl y gofyn. Cafodd y rhain eu monitro drwy adroddiadau chwarterol y Gwasanaethau Cefnogi Ymyriad Teuluol
(GCYT) a gwerthuswyd y rhaglenni gan ddefnyddwyr gwasanaeth.  Bu i Weithwyr Cymdeithasol GCYT gynnig
goruchwyliaeth glinigol i staff a oedd yn darparu rhaglenni i grwpiau, mewn cydweithrediad â Gweithiwr
Iechyd Meddwl Sylfaenol o'r Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS).

Gydag asiantaethau partner, gwella ystod a safon y gwasanaethau i blant anabl ac i blant ag
anghenion iechyd cymhleth.    Fel rhan o’r rhaglen Integreiddio Gofal Cymdeithasol ac Iechyd gyda
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, bu i ni ddechrau archwilio dichonoldeb comisiynu cartref plant
newydd ar y cyd ar gyfer plant ag anghenion cymhleth.  Bu i ni weithio ar ddatblygu cynllun gweithredu
Strategaeth Plant a Phobl Ifanc Anabl a lansiwyd ar ddiwedd 2011/12. Mae'r Grŵp Llywio Cyfranogiad
a Chynnwys wedi cynnal gweithdy ymgynghori a oedd yn canolbwyntio ar gynnwys defnyddwyr
gwasanaethau yn y broses recriwtio a bydd hyn yn cyfrannu at ddatblygu’r Datganiad Polisi a'r
Weithdrefn. Gwnaethant hefyd ddyfeisio proses ar gyfer ymgynghori â Phlant sy'n Derbyn Gofal ynghylch
Fframwaith Adrodd Blynyddol y Cyngor.

Gwneud y defnydd gorau o adnoddau a ddyrannwyd i Wasanaethau Plant er mwyn darparu ystod
o leoliadau sy'n bodloni anghenion plant sy'n derbyn gofal.   Mae gan bob Cartref preswyl Weithiwr
Cyswllt Iechyd sy'n aelod o’r tîm gofal preswyl sydd â chyfrifoldeb am oruchwylio trefniadau gofal iechyd,
trafod ag asiantaethau iechyd allanol, trefnu hyfforddiant, a rôl ymgynghorol ynghylch maeth a bwyta'n
iach.  Bu i ni lansio ymgyrch marchnata ar Faethu yn 2013 er mwyn creu cysylltiad â'r ymgyrch faethu
ranbarthol. Bu i ni weithio ar lunio manyleb ar gyfer adnodd newydd ar gyfer pobl ifanc 16 ac 17 oed sy’n
agored i niwed ac yn ddigartref, a gwnaethpwyd gwaith gyda’r darparwr a ffefrir.  

Hyrwyddo’r broses o ganfod a diogelu pobl agored i niwed ar draws asiantaethau partner ac yn y
gymuned ehangach.  Bu i ni hyrwyddo Diwrnod Codi Ymwybyddiaeth o Gam-drin Pobl Hŷn a chymerwyd
camau i godi proffil y gwasanaeth.  Bu i ni weithio ar weithredu'r fframwaith ddiogelu newydd a fydd yn
helpu i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth. Cafodd modiwl e-ddysgu POVA (Amddiffyn Oedolion Agored
i Niwed) ei ddiweddaru yn unol â 'Gweithdrefn Cymru Gyfan' ar Amddiffyn Oedolion. Hyrwyddwyd yr
adnodd yn frwd er mwyn ehangu meysydd gwasanaeth y Cyngor. O safbwynt arfer da pellach, mae
darparwyr gofal Anableddau Dysgu dan gontract hefyd wedi cael hyfforddiant ar yr adnodd hwn.  

Ceisio mwy o integreiddio rhwng y Bwrdd Lleol Diogelu Plant Lleol (BLlDP) yng Nghaerdydd a'r Fro
yn unol â chanllawiau'r llywodraeth.   Bu i Grŵp Gorchwyl a Gorffen a Grŵp Llywio BLlDP Caerdydd a'r
Fro weithio ar y cyd ar gydlynu a datblygu bwrdd rhanbarthol unigol â threfniadau gweithredol cysylltiedig.
Sefydlwyd Grŵp Cyd-Gynllunio Busnes Caerdydd a'r Fro a lluniwyd cynllun gwaith. Sefydlwyd Bwrdd
Gweithredol ar y Cyd i benderfynu a chytuno ar drefniadau ariannu, a sefydlwyd Is-grwpiau ar y cyd.

•      Cynnal gweithlu sydd â'r sgiliau, y rheolaeth a'r adnoddau priodol.    Mae rhaglen hyfforddi Pecyn
Cymorth Esgeulustod y Bwrdd Lleol Diogelu Plant (BLlDP) ar gael i staff gan Wasanaethau Oedolion
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a Phlant.  Mae strategaeth hyfforddi ar Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed (POVA) 2012-14 wedi
cael ei drafftio gan dîm POVA y Gwasanaethau Oedolion.

•      Cefnogi’r gwaith o ddatblygu'r Bwrdd Lleol Diogelu Plant (BLlDP) ac yn arbennig ei rôl o ran
sicrhau ansawdd ac archwilio’r gwaith rhyngasiantaethol.  Bu i is-grŵp Archwilio'r BLlDP gwblhau
archwiliad o atgyfeiriadau pan fo materion ynghylch diogelu wedi'u codi, ac fe'u cyflwynwyd i'r BLlDP
a’u cadarnhau.  Cytunodd y BLlDP i Gyngor Caerdydd gynnal swydd Rheolwr Busnes a swydd
Gweinyddwr BLlDP. Crëwyd Disgrifiadau Swydd a Manylebau'r Person ar gyfer y swyddi a bydd y
gwaith recriwtio yn mynd rhagddo yn 2013/14.

•      Sicrhau bod y disgwyliadau a nodir yng nghanllawiau ac argymhellion newydd yr adolygiadau
diogelu cenedlaethol a lleol yn cael eu gweithredu.  Gwnaethom gytuno ar, a gweithredu proses o
gymeradwyo polisïau a gweithdrefnau newydd (neu wedi’u diwygio’n sylweddol) i sicrhau cysondeb
o ran dull ac ansawdd.  Bu i ni hefyd weithredu arferion enghreifftiol Amddiffyn Plant CareFirst, yn
cynnwys ymgorffori Cofnodion Cynadleddau.  

•      Llwyddo i wella perfformiad mewn asesiadau, a chynllunio gofal sydd â'i ansawdd wedi'i sicrhau
ac yn agored i graffu. Yn dilyn cynllun peilot cychwynnol mewn perthynas ag Asesu Unedig,
datblygwyd Offeryn Archwilio Ansawdd ar gyfer rheolwyr a staff.  I wella canlyniadau ymarfer, caiff
canfyddiadau’r archwiliadau eu defnyddio i ffurfio a datblygu hyfforddiant a chanllawiau arferion
gorau i staff.

Adolygu a gweithredu'r Strategaeth Ymgysylltu â Phobl Ifanc drwy wella cyfleoedd i blant a phobl
ifanc gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau, datblygu dinasyddiaeth weithgar, ac
ymgysylltu â phenderfyniadau.  Bu i ni ddatblygu Strategaeth Ymgysylltu â Phobl Ifanc yn unol â'r
Gwasanaethau Cymorth i Bobl Ifanc a chynnal archwiliad cychwynnol o'r darparwyr. Mae ystod o gyfleoedd
cymorth i bobl ifanc wedi cael eu gwreiddio mewn Ffrydiau Gwaith Partneriaeth ac mae'r ddarpariaeth yn
cael ei monitro drwy gynlluniau ffrwd gwaith.  

Gweithio ag asiantaethau partner perthnasol i leihau nifer y bobl ifanc sy'n dod yn rhan o'r system
gyfiawnder ieuenctid a gostwng troseddau ieuenctid yn gyffredinol.  Cafwyd arian ar gyfer Brysbennu
(Triage), Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Stay Safe (o leiaf 25 o ddigwyddiadau), Paneli Cynhwysiant a
Chymorth i Bobl Ifanc a chydlynydd Dulliau Adferol. Dyfarnwyd y tendr Brysbennu ar gyfer 2013-16.  Holl
staff y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid wedi cwblhau hyfforddiant Dulliau Adferol.  

7 Gweithgareddau Cynlluniedig na Chyflawnwyd

Gwella a chyflawni gwasanaethau cost effeithiol i ddinasyddion, yn ôl blaenoriaeth, drwy ein Rhaglen
Ail-ddylunio Gwasanaethau a’r Rhaglen sy’n Canolbwyntio ar y Dinesydd, yn cynnwys Asesu a Rheoli
Gofal.  Ni fydd ailstrwythuro Gwasanaethau Oedolion wedi'i gwblhau'n ffurfiol tan 2013/14, oherwydd
ei fod yn ddibynnol ar yr ailstrwythuro ehangach yn y Cyngor.
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Sut ydym yn perfformio?

Dangosodd y casgliad o ddangosyddion a ddewiswyd gennym i'n helpu i fonitro effaith ein cynlluniau
fod 5 o'r 13 dangosydd wedi rhagori ar y targed, methodd 7 â chyrraedd y targed, ac nid oedd y targed
a osodwyd yn briodol ar gyfer 1 mesuriad. Roedd 8 o'r 13 mesuriad yn dangos gwelliant o'u cymharu â
2011/12 a 5 yn dangos dirywiad.  

Cyngor Caerdydd

Adroddiad Gwella 2012/13

T U D A L E N  5 3



Cyngor Caerdydd

Adroddiad Gwella 2012/13

T U D A L E N  5 4



Cyngor Caerdydd

Adroddiad Gwella 2012/13

T U D A L E N  5 5



Mae'r wybodaeth yn y bennod hon yn nodi'r cynnydd yn seiliedig ar flaenoriaethau allweddol Arwain
Caerdydd - Creu Cymunedau a Chynllun Corfforaethol 2012-14.

Arwain Caerdydd, Creu Cymunedau - Cyflawni blaenoriaethau'r flwyddyn gyntaf

44 Gweithgareddau Cynlluniedig a Gyflawnwyd

Denu digwyddiadau chwaraeon a diwylliannol o fri rhyngwladol i Gaerdydd i atgyfnerthu'n safle ar
y llwyfan byd-eang, gan ddenu cynulleidfa fyd-eang, a hyrwyddo'n dinas fel cyrchfan ymwelwyr o'r
radd flaenaf.  Mae Ras Hwylio o Gwmpas y Byd Volvo wedi cael ei chadarnhau ar gyfer 2017/18 a Chwpan
y Byd Slalom Canŵ wedi'i gadarnhau ar gyfer Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd yn 2013.  Bu i ni gyfrannu
at astudiaeth ddichonoldeb mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a Chyngor Cymru ar gyfer Gemau'r
Gymanwlad, yn ogystal â datblygu fersiwn ddrafft o Strategaeth Digwyddiadau Mawr Caerdydd.  

Moderneiddio'r hyn sydd gan y ddinas i’w gynnig i dwristiaeth gan ddarparu atyniadau modern o
safon ac adeiladu ar hanes balch ein dinas.  Rydym am roi egni newydd i ddatblygu Bae Caerdydd fel
ased allweddol i'r ddinas a Chymru. Agorodd cyfleuster dan do Surfrider ym mis Mai 2013. Mae cynlluniau
wedi cael eu datblygu i ddatblygu cyfleuster Rhaffau Uchel ym Mae Caerdydd i ehangu ymhellach y
gweithgareddau sydd ar gael yn Nŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd a'r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol.
Bu i ni gryfhau'r gefnogaeth i sector dwristiaeth y ddinas, a’i datblygu, drwy uno Canolfan Gynadledda
Caerdydd, Rhwydwaith Twristiaeth Caerdydd, â’r Gwasanaethau Datblygu Twristiaeth ac Ymwelwyr.

Gosod cynlluniau clir i wella canol ein dinas fel cyrchfan i drigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd, gan
adfywio'n arcedau marchnad hanesyddol a'r Farchnad Ganolog.  Byddwn hefyd yn cefnogi economi'r
dydd a'r nos drwy weithio'n agosach â busnesau a sefydliadau sy'n bartneriaid i greu amgylchedd
deniadol, diogel a glân i ymwelwyr.     Bu i ni ddatblygu fersiwn ddrafft o’r Strategaeth Rheoli Canol Dinas
a oedd yn cynnwys gweithgareddau'r dydd a'r nos.  Bu i ni ddatblygu marchnad stryd a gynyddodd nifer
yr ymwelwyr â Stryd y Santes Fair/Stryd Fawr o 8.9m yn 2011 i 12.8m yn 2012.  Rydym wedi dechrau
datblygu Strategaeth Marchnata ac Animeiddio ar gyfer Arcedau Caerdydd sy'n adlewyrchu treialon
gweithredol a gynhaliwyd yn 2012/13.

Cyhoeddi strategaeth i greu system decach o godi tâl a chymhorthdal ar gyfer Parciau a
Gweithgareddau Chwaraeon er mwyn annog pobl i gymryd rhan. Fel blaenoriaeth, byddwn yn ystyried
rhoi'r gorau i godi tâl ar blant o dan 12 oed i archebu maes chwarae, a chyflawni ein hymrwymiadau i
fenter Meysydd Chwarae Cymru.    Bu i ni gyflwyno system o logi meysydd chwarae am ddim i bobl ifanc
ar gyfer chwaraeon awyr agored, yn ogystal â gweithgareddau chwaraeon am ddim i rai dan 16 oed mewn
parciau. Gwnaethom ddarparu 7 safle Meysydd Chwarae Cymru.

4 Gweithgareddau Cynlluniedig ar waith

Herio'r model rhandiroedd presennol i gyflawni buddion real i'r gymuned, gan gyflwyno projectau
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bwyd yn y gymuned a throsglwyddo sgiliau o un genhedlaeth i'r llall.  Bu i ni gwblhau adroddiad
cwmpasu ar y model Rhandiroedd a dechrau rhoi'r cynllun gweithredu ar waith. Trefnwyd 5 o leoliadau
profiad gwaith ar gyfer pobl ifanc NEET (pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant)
ym maes cynnal a chadw’r tir a'r gwasanaeth Parcmon.

Moderneiddio'n canolfannau hamdden i ddarparu'r cyfleusterau gorau posibl i bobl yng Nghaerdydd,
a chael pobl yn ein dinas i fod yn fwy ffit drwy gymryd mwy o ran yn y cynllun Cerdyn Actif.  Bu i ni
gynnal ymarfer casglu gwybodaeth a dynnodd ein sylw at gyfle i addasu cynlluniau Canolfan Hamdden
y Dwyrain er mwyn helpu i ostwng costau refeniw parhaus yn y dyfodol.  Addaswyd dyluniadau'r adeilad
o ganlyniad i dderbyn y wybodaeth a disgwylir y bydd y ganolfan yn barod i'w hailddatblygu yn hwyr yn
2013/14.  Mae gwerthiant Cardiau Actif yn parhau i fod yn dda yn yr holl ganolfannau a gellir priodoli
lefelau gwerthu uchel i hyfforddiant penodol ar werthu a hyrwyddo rheolaidd.

Ymgysylltu â phobl ifanc NEET drwy gyfleusterau hamdden a chwaraeon y ddinas, a chynnal Cynllun
Peilot i gynyddu cyfranogiad pobl ifanc mewn digwyddiadau a gweithgareddau yn y gymuned.  Bu
i ni gynnal y dyddiau recriwtio cyntaf yng Nghanolfan Hamdden Channel View ym Mawrth 2013 ac
rydym nawr yn derbyn atgyfeiriadau o'r Ganolfan Byd Gwaith. Mae'r broses gynefino a mentora ffurfiol
yn cael ei datblygu ar hyn o bryd.

Cynllun Corfforaethol 2012-14

44 Gweithgareddau Cynlluniedig a gyflawnwyd

Parhau â'r Cynllun Prentisiaeth Parciau a Gerddi drwy gyflawni rhaglen gyfnewid â phartneriaid
rhyngwladol sy'n gysylltiedig â’r Rhaglen Ariannu Leonardo. Bu i ni groesawu 4 o fyfyrwyr
garddwriaeth o Nantes ar gyfer pythefnos o brofiad gwaith ym mis Ebrill 2012 ac fe aeth Prentisiaid
Garddwriaethol Caerdydd i'w lleoliadau profiad gwaith yn Mai/Mehefin. Gwnaethom gyflwyno’r
adroddiadau yn ôl y gofyn gan raglen Ariannu Leonardo.

Parhau i gyflenwi rhaglen partneriaeth parciau.  Bu i ni weithio'n agos â Chyfeillion Parc Cefn Onn i
wneud gwelliannau i fynedfa'r parc, a gweithio ar lunio cais er mwyn gwneud mwy o welliannau i Barc
Cefn Onn a fydd yn cael ei gyflwyno i raglen 'Parciau i Bobl' Cronfa Dreftadaeth y Loteri. Caiff hwn ei
ystyried yn 2013/14. Ym Mharc Bute, cliriwyd llystyfiant yn drwyadl oddi ar Wal Ffin y Dwyrain ac arolygwyd
ei strwythur. Dyfarnwyd contractau i ail-lifeirio Dyfrffos y Felin, atgyweirio Wal Ffin y Dwyrain, a gosod
adnoddau chwarae a llwybr. Bydd y gwaith yn dechrau ar y safle yn gynnar yn 2013. Cafodd y gwaith adfer
ym Mhriordy'r Brodyr Duon ganiatâd Henebion Rhestredig gan CADW; bu i ni ddewis contractwr a
dechreuodd gwaith ar y safle ym Mhriordy'r Brodyr Duon yn Nhachwedd 2012. Cyrhaeddodd Project Adfer
Parc Bute rownd derfynol y categori Treftadaeth Orau yng ngwobrau'r Loteri Genedlaethol yn 2012. 

Cyflawni cam 1 menter newydd Caerdydd Gyfoes yn Hydref 2012 gyda mis o ddigwyddiadau
celfyddyd fodern yn cael eu cynnal ar hyd a lled y ddinas, gan adeiladu ar sioe @creativecardiff
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Caerdydd ar y Cyd.     Cwblhau adolygiad o ddigwyddiadau ar ôl Mawrth. Lansiwyd Caerdydd Gyfoes yn
llwyddiannus yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ym Mawrth 2012 ac mae wedi rhaglennu
arddangosfeydd yn llwyddiannus a digwyddiadau mewn siopau gwag, orielau, stiwdios arlunwyr, gofodau
arlunwyr, mannau cyhoeddus yng nghanol y ddinas, Bws Caerdydd, lleoliadau anarferol a lleoliadau o
bwys o gwmpas y ddinas. 

Gwerthuso’r project peilot ar fynediad hwyr y nos i Barc Bute mewn ymgynghoriad â grwpiau o
randdeiliaid.  Bu i ni gynnal cyfarfodydd â rhanddeiliaid allweddol yn Ebrill 2012 a chyflwyno arwyddion
newydd ar y safle, yn ogystal â deunyddiau dehongli a chodau ymddygiad. Bu i ni gynnal ymgyrch i godi
ymwybyddiaeth gyhoeddus ac mae trefniadau parhaol ar waith erbyn hyn.

Datblygu Caerdydd fel lleoliad rhyngwladol ar gyfer chwaraeon, gyda seilwaith chwaraeon o'r radd
flaenaf sy'n cynnig cyfleoedd rhagorol i gymryd rhan.
•     Datblygu gwaith adfywio Lecwydd o gwmpas Stadiwm Dinas Caerdydd, yn cynnwys Cam 2 Tŷ

Chwaraeon.  Mae Cam 2 cyfleusterau chwaraeon Tŷ Chwaraeon yn Lecwydd wedi agor ac fe'i lansiwyd
yn Ebrill 2013. Parheir i archwilio cynigion ar gyfer ehangu'r Tŷ Chwaraeon ymhellach.

Gweithio mewn partneriaeth â Chwaraeon Cymru i ddatblygu a chyflawni Cytundeb Partneriaeth yr
Awdurdodau Lleol (CPALl) i annog pobl i gymryd rhan mewn chwaraeon drwy gydweithio â chlybiau
chwaraeon, dinasyddion, ysgolion a chymunedau.     Gydag arian yn cael ei roi drwy CPALl a chefnogaeth
gan Chwaraeon Cymru, buddsoddwyd mewn offer a nawr mae gan safleoedd gyfle i ddatblygu eu
rhaglenni gymnasteg ymhellach i annog mwy o blant a phobl ifanc i gymryd rhan.  Erbyn diwedd 2012/13
roedd sesiynau Gymnasteg a Chwarae wythnosol yn cael eu cynnal mewn 3 safle, roedd 6 chanolfan yn
cynnig rhaglen gymnasteg hamdden a bu cynnydd yn niferoedd y rhai a oedd yn cymryd rhan mewn
gymnasteg ym mhob safle. Bu i ni weithio mewn partneriaeth â Gymnasteg Cymru i hyfforddi a datblygu
dros 45 o wirfoddolwyr i fod yn hyfforddwyr mewn amryw o safleoedd. 

Bu i ni weithio â Chwaraeon Cymru a phartneriaid eraill i ddatblygu cynllun 'Creu Cymru Actif'. Ffurfiwyd
y Bwrdd Chwaraeon Strategol gyda chynrychiolwyr o Wasanaethau'r Cyngor a sefydliadau allanol a bu i
ni ddechrau gweithio ar ddatblygu Rhaglen Waddol Olympaidd/Baralympaidd a fydd yn cael ei datblygu
drwy'r Rhwydwaith Gweithgaredd Corfforol.  

Adolygu a datblygu Strategaeth Digwyddiadau Cyngor Caerdydd 2020 i sicrhau dull cydlynol o
ddatblygu digwyddiadau ym mhrifddinas Cymru.  Cyflwynwyd Strategaeth Digwyddiadau Drafft i’r
Pwyllgor Craffu ar Economi a Diwylliant ym Mawrth 2013 a bydd yn cael ei gwblhau mewn ymgynghoriad
â'r Aelod Cabinet a rhanddeiliaid allweddol cyn i'r Cabinet ei ystyried yn derfynol yn 2013/14.

Gweithio â phartneriaid i ddarparu gwybodaeth a gwasanaethau mewn ffordd sydd wedi'i deilwra
i fodloni anghenion dinasyddion.
•     Parhau i wella cyfleoedd i blant a phobl ifanc fanteisio ar wasanaethau chwarae a hamdden

drwy gyfrwng y Gymraeg, os dyna yw eu dymuniad.   Bu i ni gyflwyno gwersi nofio a dosbarthiadau
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tricster, kettlebell a ffitrwydd grŵp drwy gyfrwng y Gymraeg mewn nifer o ganolfannau.  O ganlyniad
i bartneriaeth waith â Menter Caerdydd, hyfforddwyd  gwirfoddolwr Chwarae i ddarparu cyfleoedd
chwarae drwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae cynlluniau chwarae'n cael eu darparu yn y Gymraeg yn
ystod hanner tymor. 

Parhau i archwilio dichonoldeb cynnal Gemau'r Gymanwlad yn y dyfodol.   Bu i ni gynnal archwiliad o
ddigwyddiadau Chwaraeon rhyngwladol i asesu amserlenni bidio a phrosesau bidio, ac rydym yn parhau i
archwilio dichonoldeb cynnal Gemau'r Gymanwlad yn y dyfodol.  Rydym yn parhau i werthuso’r ddarpariaeth
o gyfleusterau rhanbarthol ac anghenion y dyfodol.

4 Gweithgareddau Cynlluniedig ar waith

Yn dilyn agor Cam 1 Amgueddfa Stori Caerdydd, rydym am weithio gyda phartneriaid ariannu priodol
i sicrhau'r ail gam a datblygu gofodau i orielau ar y llawr cyntaf yn hen adeilad y llyfrgell.  Bu i ni
gyflwyno cynigion ariannu aflwyddiannus ar gyfer Cam 2, felly gwnaethom greu Strategaeth newydd ar
gyfer yr Amgueddfa. Roedd y Strategaeth yn cynnwys yr elfennau sy'n angenrheidiol i gael Achrediad
Amgueddfa, a bydd yn cael ei chyflwyno i'r Cabinet er mwyn cael cymeradwyaeth ffurfiol.  Byddwn yn
gwneud cais arall i Gronfa Treftadaeth y Loteri yn 2013/14.  Bu i ni gyflwyno ceisiadau ariannu
llwyddiannus i Sefydliad Waterloo a Chronfa Cymunedau Tirlenwi gwerth £38,400 tuag at waith gwella
ardal ar gyfer oriel ar y llawr cyntaf i alluogi cynnal rhaglen o arddangosfeydd cyfoes o safon uchel yn y
gofod tra bod Cam 2 wedi ei ohirio.

Gweithredu'r Strategaeth Rhandiroedd a dynodi rhaglen rhyddhau plotiau yn 2012/13 gan adeiladu
ar y 300+ o blotiau newydd a ryddhawyd ar gyfer amaethu yn ystod 2011/12.  Dynodwyd 265 o
blotiau ychwanegol mewn 15 o safleoedd rhandiroedd yng Nghaerdydd, cyfuniad o ardaloedd nad oedd
wedi cael eu hamaethu o'r blaen a phlotiau oedd wedi gordyfu.  Bydd y rhain ar gael i'w gosod i denantiaid
yn 2013/14.  

Gwneud y mwyaf o hyrwyddiadau a chyfleoedd busnes yn gysylltiedig â chynnal digwyddiadau
Olympaidd drwy sicrhau bod Caerdydd yn cael ei chyflwyno a'i rheoli yn ôl y safonau uchaf a sicrhau
cymaint â phosibl o fuddion gwaddol. Bu i ni gynnal Ras Gyfnewid y Fflam, 11 o Gemau Pêl-droed
Olympaidd, gwersylloedd hyfforddi cyn y Gemau a Gŵyl y Fflam Baralympaidd yn llwyddiannus yn unol
â'r rhaglen a'r gyllideb. Bu i ni gynnal Adolygiad Ôl Olympaidd gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid
o aml asiantaethau.

Gwneud y defnydd mwyaf o gynnig Hamdden y Cyngor drwy dargedu’r gwaith hyrwyddo fel y gall
cymunedau lleol fwynhau bywyd egnïol ac iach.  Bu i ni gynnal gwaith adnewyddu yng Nghanolfan
Hamdden y Tyllgoed, yn cynnwys siop goffi, stiwdio ddawns, a champfa o'r radd flaenaf wedi'i
haerdymheru.  Bu i ni weithio â Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro i ddarparu cyngor ar iechyd a mynediad i
gyfleusterau iechyd o gwmpas De Ddwyrain Cymru.  Bu i ni ddatblygu cynlluniau i addasu Canolfan
Hamdden y Dwyrain, a bydd hyn yn digwydd yn ystod 2013/14.
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Sut ydym yn perfformio?

Dangosodd y casgliad o ddangosyddion a ddewiswyd gennym i'n helpu i fonitro effaith ein cynlluniau
fod 1 o'r 4 dangosydd wedi rhagori ar y targed ac wedi gwella o'u cymharu â 2011/12, methodd 3 â
chyrraedd y targed a bu gostyngiad mewn perfformiad. 
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