


Mae'r Cynllun Corfforaethol presennol yn
cyflwyno dull sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau
ar gyfer darparu gwasanaethau yng
Nghaerdydd ac o ganlyniad mae'r Adroddiad
Gwella hwn yn nodi'r gwaith a wnaed gan y
Cyngor i gyfrannu at gyflwyno'r canlyniadau yn
ystod 2011/12.

Mae'r canlyniadau fel a ganlyn:
• Mae pobl yng Nghaerdydd yn ddiogel ac yn

teimlo'n ddiogel
• Mae gan Gaerdydd economi sy'n ffynnu ac

yn llewyrchu
• Mae pobl yng Nghaerdydd yn cyflawni eu

llawn botensial
• Mae Caerdydd yn lle gwych i fyw, gweithio a

chwarae ynddo
• Mae gan bobl yng Nghaerdydd amgylchedd

glân, deniadol a chynaliadwy
• Mae pobl yng Nghaerdydd yn iach
• Mae Caerdydd yn gymdeithas deg, gyfiawn a

chynhwysol
• Mae'r Cyngor yn sicrhau canlyniadau

cadarnhaol ar gyfer y ddinas a'i dinasyddion
trwy bartneriaethau cryf.

Mae pob canlyniad yn creu Pennawd yn y
Cynllun cyffredinol sy'n rhoi darlun ôl-weithredol
i'r darllenwr o berfformiad 2011/12 ac yn ceisio
ymdrin â'r cwestiwn allweddol 'Ydyn ni'n
gwireddu'r weledigaeth?'

Am ragor o wybodaeth darllenwch Gynllun
Gwella’r Cyngor ar gyfer 2011/12 sydd ar gael ar
ein gwefan, www.caerdydd.gov.uk, neu drwy
gysylltu â thîm Gwybodaeth a Gwella’r Cyngor ar
029 2087 3340.

Rydym yn croesawu adborth ar y Cynllun Gwella
ac ar Grynodeb y Cynllun Gwella. Gallwch anfon
eich sylwadau naill ai dros e-bost i
cic@caerdydd.gov.uk, neu drwy’r post i Gwelliant
a Gwybodaeth, Cyngor Caerdydd, Neuadd y Sir,
Caerdydd, CF10 4UW.

Cyngor Caerdydd

Adroddiad Gwella Cryno 2011/12

Cyflwyniad
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Mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo i
weithio mewn partneriaeth i greu dinas
sy'n ddiogel yn yr ystyr ehangaf a dinas
lle mae gan ddinasyddion y pŵer i fod
yn wybodus ac yn hyderus o deimlo'n
ddiogel. 

Ydyn ni'n gwireddu'r weledigaeth?

• Rydym wedi clustnodi £250,000 i recriwtio
gweithwyr cymdeithasol ychwanegol i'n Tîm
Derbyn ac Asesu a chreu swydd newydd i
helpu i gynnal nifer briodol o weithwyr
cymdeithasol.

• Rydym wedi rhoi'r Rhaglen Darparu
Gwasanaethau i Bobl Hŷn Fregus ar waith i
ddatblygu model Tîm Rhyddhau Integredig a
sefydlu tîm Ymateb mewn Argyfwng i helpu i
sicrhau bod gweithwyr proffesiynol iechyd a
gofal cymdeithasol lleol yn gweithio'n fwy
effeithiol gyda'i gilydd i asesu ac ymateb i
anghenion unigol, gan ganolbwyntio'n
benodol ar unigolion sydd, ar ôl mynd i'r
ysbyty, angen asesiad aml-asiantaeth.

• Rydym wedi gweithio gyda nifer o gyflogwyr
lleol sy'n gallu helpu troseddwyr i ddod o hyd i
swyddi gan sicrhau cynnydd o 30% yn nifer y
troseddwyr parhaus sy'n dod o hyd i swydd.

• Rydym wedi parhau i ymdrin â Thrais yn y
Cartref, gan ddatblygu rhaglenni Addysg ar
Drais yn y Cartref i gyflawni gwaith ymyrraeth
gynnar gyda phobl ifanc gwrywaidd a
benywaidd, i ymdrin ag achosion troseddu,
drwy ddatblygu rhaglen sy'n canolbwyntio ar
drais yn y cartref mewn nifer o ysgolion
uwchradd a threialu rhaglen sy'n hyrwyddo
perthnasau cadarnhaol.

• Rydym wedi cyflwyno adroddiadau
Gwybodaeth am Gymdogaethau i'r Bwrdd
Rheoli Cymdogaethau er mwyn gallu
dadansoddi data ar lefel cymdogaeth i
flaenoriaethu adnoddau ac ymateb i
anghenion lleol.

• Rydym wedi sicrhau cronfa o wirfoddolwyr ac
arian allanol ar gyfer Cymunedau yn Gyntaf i
alluogi cymdogaethau i ddatrys eu
problemau eu hunain.

Cyngor Caerdydd

Adroddiad Gwella Cryno 2011/12

Mae pobl yng Nghaerdydd yn ddiogel ac yn
teimlo'n ddiogel
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Cyf Disgrifiad Alldro
2010/11

Targed
2011/12

Alldro
2011/12 

Tuedd
Flynyddol

SCA/002 (a) Cyfradd pobl hŷn (65 oed neu hŷn) a gefnogir yn y
gymuned fesul 1,000 o’r boblogaeth 65 oed neu
hŷn ar 31 Mawrth

45.89 49 46.49 

SCC/021 Canran yr adolygiadau plant sy'n derbyn gofal a
gyflawnwyd i'n hamserlenni statudol yn ystod y
flwyddyn.

96.40% 100% 95.20% 
Caiff perfformiad ei fonitro'n rheolaidd a disgwylir i faterion gael eu datrys wrth iddynt godi. Mae perfformiad yn erbyn y dangosydd
hwn yn uchel ac yn llawer uwch na'r lefel ADSS o 70% a argymhellir a fyddai'n arwain at gamau rheoli.

SCC/033 (c) Canran y bobl ifanc oedd yn derbyn gofal y mae’r
awdurdod mewn cysylltiad â hwy, ac sydd mewn
addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth yn 19 oed

43.90% 47.50% 53.20% 
SCC/034 Canran yr adolygiadau amddiffyn plant a

gyflawnwyd i'n hamserlenni statudol yn ystod y
flwyddyn.

99.20% 100% 98.50% 
SCC/001 (a) Canran lleoliadau cyntaf plant sy'n derbyn gofal yn

ystod y flwyddyn a ddechreuodd gyda chynllun
gofal

78.30% 100% 72.30% 
Caiff Cynlluniau Gofal ar gyfer plant sy'n derbyn gofal eu monitro'n agos gan reolwyr yn wythnosol. Mae perfformiad yn erbyn y
dangosydd hwn yn cael ei reoli ar hyn o bryd a bydd hynny'n parhau gydol 2012-13.

SCC/030 (a) Canran y gofalwyr ifanc y mae'r Gwasanaethau
Cymdeithasol yn gwybod amdanynt sydd wedi cael
eu hasesu.

71.70% Heb ei nodi 78.80% 

Cyngor Caerdydd

Adroddiad Gwella Cryno 2011/12
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Gellid dweud na wnaeth y dangosydd gyflawni'r targed oherwydd effaith gadarnhaol yr ymyrraeth tymor byr a gostyngiad yn y niferoedd sydd
angen cymorth parhaus

ALLWEDD  Yn gwella  Yn gwaethygu Û Yn yr unfan



Dros y degawd diwethaf mae Cyngor
Caerdydd wedi gweithio gyda
phartneriaid i wneud cynnydd cyson o
ran gwella nifer ac ansawdd y cyfleoedd
cyflogaeth yn y ddinas, gan arwain a
hwyluso'r gwaith o symud i economi
gwerth uchel sy'n seiliedig ar
wybodaeth.

Ydyn ni'n gwireddu'r weledigaeth?

• Rydym wedi parhau i weithio i annog
busnesau newydd a busnesau twf uchel i
ddatblygu a gwella eu natur gystadleuol drwy
gynnig eiddo a grantiau, opsiynau ecwiti a
benthyciadau dan Gronfa Cyfalaf Caerdydd
gan gynnal Digwyddiadau 'Cyfalaf Caerdydd:
Buddsoddi mewn Potensial Busnes' yn Ebrill
2011 a Mawrth 2012. Sicrhawyd £250,000
ychwanegol o gyllideb cyfalaf 2012/13 y
Cyngor i gefnogi cronfa Cyfalaf Caerdydd.

• Rydym wedi cefnogi cyflogwyr lleol i sicrhau
bod cyfleoedd recriwtio yn cael eu cynnig i
geiswyr swyddi lleol priodol drwy gynnal ffair

swyddi yn Neuadd y Ddinas ym mis Medi
2011, a ddenodd dros 3,000 o geiswyr swyddi
a 42 o gyflogwyr oedd yn ceisio recriwtio.  

• Mae'r Cyngor wedi chwarae rhan arweiniol ym
Mhartneriaerth y Great Western a arweiniodd
at benderfyniad i drydanu rheilffordd y Great
Western.

• Cafodd y Pentref Cyfryngau ym Masn y Rhath,
Stiwdios Drama newydd y BBC, eu hagor yn
swyddogol gan y Prif Weinidog ym mis
Mawrth 2012.  Mae datblygiad Lociau'r Rhath
bellach yn cael ei ddefnyddio i'r eithaf a dyma
ganolfan cynhyrchu dramâu mwyaf y BBC yn
y DU gyda rhaglenni megis Casualty ac
Upstairs Downstairs wedi dechrau ffilmio ar y
safle ac o amgylch y ddinas.

• Rydym wedi gwella'r tir cyhoeddus yng
nghanol y ddinas yn unol â'r Canllaw Tir
Cyhoeddus cymeradwy, gan gynnwys
pedestraneiddio a gwella'r tir cyhoeddus yn
Heol Eglwys Fair.

Cyngor Caerdydd

Adroddiad Gwella Cryno 2011/12

Mae gan Gaerdydd economi sy'n ffynnu ac yn
llewyrchu

T U D A L E N  5



Cyngor Caerdydd

Adroddiad Gwella Cryno 2011/12

T U D A L E N  6

Cyf Disgrifiad Alldro
2010/11

Targed
2011/12

Alldro
2011/12 

Tuedd
Flynyddol

EEI001 Nifer y swyddi a gafodd eu creu / diogelu gyda
chymorth y Cyngor

1104 1000 1247 
TE1 Nifer defnyddwyr y ganolfan a gafodd gymorth i

ddod o hyd i swydd gan Hyfforddiant a Menter Lleol.
3638 3000 3019 

ECR15a Nifer yr Ymwelwyr y Flwyddyn 18.3m 15.3m 18.4m 

ALLWEDD  Yn gwella  Yn gwaethygu Û Yn yr unfan



Er mwyn cynorthwyo pobl i gyflawni eu
llawn botensial mae angen canolbwyntio
ar ddatblygu gwerthoedd, perthnasau a
sefydliadau mewn cymdeithas lle mae
unigolion, beth bynnag fo'u hil, rhyw,
oedran, ethnigrwydd, anabledd,
cyfeiriadedd rhywiol, iaith, crefydd neu
ddiffyg cred, yn gallu arfer eu hawliau i
arwain bywydau llawn. Mae amgylchedd
o'r fath yn creu cymdeithas lle mae'r holl
aelodau, gan gynnwys y rhai mwyaf
agored i niwed, yn mwynhau cyfle
cyfartal er mwyn gallu datblygu a dysgu.

Ydyn ni'n gwireddu'r weledigaeth?

• Rydym wedi parhau i gynnig ystod o
wasanaethau cynhwysol o safon uchel i
ddiwallu anghenion plant rhwng 0 a 7 oed,
drwy gwblhau 2 gyfleuster integredig
ychwanegol i blant.

• Cyllideb benodol ar gyfer AAA y Blynyddoedd
Cynnar wedi'i nodi a'i phennu ar gyfer

swyddogaeth Cydlynydd AAA y Blynyddoedd
Cynnar i gynnig ymyrraeth gynnar i fynd i'r
afael ag anawsterau a brofir gan blant ag
anghenion ychwanegol.

• Rydym wedi parhau i ddatblygu darpariaeth
drwy'r Cyfnod Sylfaen drwy gyflwyno rhaglen
hyfforddiant gynhwysfawr yn cynnwys dysgu
dan do ac awyr agored a chyflwyno
hyfforddiant i benaethiaid ac arweinwyr y
Cyfnod Sylfaen i gynnal asesiadau sylfaenol.  

• Rydym wedi gwella presenoldeb disgyblion yn
gyffredinol mewn ysgolion cynradd ac
uwchradd drwy ddefnyddio dull 5 cam i reoli
presenoldeb a rhoi mwy o adnoddau i
ysgolion i barhau i wella presenoldeb mewn
ysgolion a lleoliadau dysgu eraill.  

• Rydym wedi lleihau nifer y gwaharddiadau
parhaol yn sylweddol drwy ddefnyddio dull 5
cam i reoli ymddygiad mewn ysgolion, ac
wedi cytuno â phartneriaid ar y strategaeth
NEET i sicrhau bod mwy o gyfleoedd addysg,
cyflogaeth neu hyfforddiant ar gael, yn
enwedig i bobl ifanc rhwng 14 a 19 oed, gan

Cyngor Caerdydd

Adroddiad Gwella Cryno 2011/12

Mae pobl yng Nghaerdydd yn cyflawni eu llawn
botensial
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Cyf Disgrifiad Alldro
2010/11

Targed
2011/12

Alldro
2011/12 

Tuedd
Flynyddol

EDU/002 (i) Canran yr holl ddisgyblion (gan gynnwys y rheiny
sy'n derbyn gofal gan yr awdurdod lleol) mewn
unrhyw ysgol a gynhelir gan yr awdurdod lleol, sy'n
15 oed ar y 31 Awst blaenorol ac yn gadael addysg
orfodol, hyfforddiant neu ddysgu seiliedig ar waith
heb gymhwyster allanol cymeradwy

1.64 1.1 1.32 

EDU/010 (b) Canran y diwrnodau ysgol a gollir oherwydd
gwaharddiadau tymor sefydlog yn ystod y flwyddyn
academaidd mewn Ysgolion Uwchradd

0.28 0.15 0.28 ⇔
EDU/011 Sgôr cyfartalog ar gyfer disgyblion 15 oed ar y 31

Awst blaenorol, mewn ysgolion a gynhelir gan yr
awdurdod lleol

376 365 391 
EDU/016 (a) Canran presenoldeb disgyblion mewn Ysgolion

Cynradd
92.8 93.5 92.9 

EDU/016 (b) Canran presenoldeb disgyblion mewn Ysgolion
Uwchradd

90.4 91.6 90.5 
SCC/022 (a) Canran presenoldeb disgyblion ysgolion cynradd

sy'n derbyn gofal
91.30% 92.0% 87.60% 

SCC/022 (b) Canran presenoldeb disgyblion ysgolion uwchradd
sy'n derbyn gofal

86.20% 87.0% 84.60% 
SCC/037 Sgôr cymwysterau allanol cyfartalog ar gyfer plant

16 oed sy'n derbyn gofal mewn lleoliad dysgu a
gynhelir gan yr awdurdod lleol

128 160 148 
Wedi gwella rhywfaint, ond yn cael sylw pellach gan y grŵp "Brighter Futures" gan ei fod yn is na'r targed.

gynnwys y rhai nad ydynt mewn addysg,
cyflogaeth neu hyfforddiant.

• Rydym wedi parhau i wario mwy na'r Asesiad
Seiliedig ar Ddangosyddion mewn addysg ar

gyfer 2011/12, gan wario 103.8% ar addysg
o gymharu â Chyfartaledd Cymru o 99.54.

ALLWEDD  Yn gwella  Yn gwaethygu Û Yn yr unfan



Mae datblygiad Caerdydd dros y
blynyddoedd diwethaf wedi arwain at
greu dinas fasnachol, greadigol a
diwylliannol lle mae nifer o bobl yn
dewis byw, gweithio a chwarae. Mae
profiad Caerdydd yn cynnig
digwyddiadau chwaraeon o'r radd
flaenaf, adloniant, atyniadau
diwylliannol, bywyd nos a mwy. Mae
hyn oll yn seiliedig ar amgylchedd
adeiledig deniadol a hygyrch sy'n
cyfuno seilwaith trafnidiaeth o safon
uchel, parciau a mannau gwyrdd wedi'u
cynnal yn dda a rhwydwaith technoleg
sy'n gwireddu dyheadau pobl o ran eu
bywyd proffesiynol a phersonol.

Ydyn ni'n gwireddu'r weledigaeth?

• Wedi cwblhau'r gwaith o roi cynlluniau ar
gyfer Cynllun Rhwydwaith Beicio Strategol
2011-12 ar waith. Roedd hyn yn cynnwys
gwaith ar gynllun coridor Heol Casnewydd
rhwng West Luton Place a Gerddi Rumney Hill.

• Gweithio gyda phartneriaid i gynyddu'r
defnydd o gyfleusterau Parcio a Theithio'r
Ddinas drwy gynnal cyfarfodydd gyda'r
gymuned fusnes i edrych ar opsiynau, cynnal
ymgyrchoedd marchnata targedig i hyrwyddo
Parcio a Theithio fel opsiwn a pheilota cynllun
sy’n cynnig cyfradd ostyngedig o £1 i
gymudwyr sy'n cyrraedd cyn 8.30am.

• Wedi ychwanegu safleoedd a llochesi bws
newydd er mwyn gallu estyn gwasanaeth Bws
y Bae, gan wella cysylltedd rhwng Bae
Caerdydd, Canol y Ddinas a Pharc Cathays.

• Wedi buddsoddi ymhellach mewn meysydd
parcio gan ddefnyddio arian a wnaethpwyd
drwy'r cynllun Gorfodi Parcio Sifil, gan
gynnwys uwchraddio'r rhai yn Gray Street a
Severn Road yn Nhreganna.

• Wedi gweithio gydag ysgolion ar ehangu'r
project Cewri i ffurfio rhan o orymdaith Dydd
Gŵyl Dewi a arweiniodd at gynnydd o 19%
yn nifer yr ymwelwyr yng Nghanol y Ddinas ar
1 Mawrth 2012.

Cyngor Caerdydd

Adroddiad Gwella Cryno 2011/12

Mae Caerdydd yn lle gwych i fyw, gweithio a
chwarae ynddo
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• Wedi gweithio i ddefnyddio darpariaeth
Hamdden y Cyngor i'r eithaf drwy hyrwyddo
cynigion i gymunedau lleol i fwynhau bywyd
actif ac iach drwy ddatblygu cyfleusterau yn
barhaus a hyrwyddo'r Cerdyn Actif i ddenu a
chadw mwy o gwsmeriaid.

• Rydym wedi parhau i weithio gyda
phartneriaid i gyflwyno cam 2 o Ddatblygiad

Tŷ'r Chwaraeon a fydd yn cael ei gwblhau yn
2012-13.

• Wedi cyflwyno ardal gemau aml-ddefnydd
Adi-zone yn y Morglawdd a Gerddi Howard i
sicrhau bod y gymuned yn gallu manteisio'n
well ar chwaraeon a chyflwyno etifeddiaeth
Olympaidd hirhoedlog.

Cyngor Caerdydd

Adroddiad Gwella Cryno 2011/12
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Cyf Disgrifiad Alldro
2010/11

Targed
2011/12

Alldro
2011/12 

Tuedd
Flynyddol

CUL/01 Nifer yr ymweliadau gyda thâl i leoliadau
diwylliannol.

420988 406225 382992 
Mae'r canlyniad cyffredinol yn dangos perfformiad da yn yr hinsawdd economaidd bresennol

ECR15c Refeniw a gynhyrchwyd gan yr holl ymwelwyr. £851.7m £721m £943m 
LCL/001 Nifer yr ymwelwyr â Llyfrgelloedd Cyhoeddus yn

ystod y flwyddyn, fesul 1,000 o’r boblogaeth
1601 1600 1658 

PSR/004 Canran anheddau'r sector preifat oedd yn wag am
fwy na 6 mis ar 1 Ebrill a lenwyd yn ystod y
flwyddyn drwy gamau uniongyrchol gan yr
awdurdod lleol

4.94% 3.86% 2.60% 

Mae cyflwr y farchnad bresennol yn cael effaith uniongyrchol ar annog perchnogion i werthu neu lenwi eiddo gwag.  Ym mis Chwefror
2012 lansiodd Llywodraeth Cymru ei menter benthyciadau ailgylchadwy ei hun i annog perchnogion eiddo gwag i adnewyddu a
gwerthu neu lenwi eu heiddo gwag.  Mae'n debyg y bydd Caerdydd yn derbyn tua £550,000 a gellir ei ddefnyddio ar y cyd â
phartneriaeth Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig neu'n uniongyrchol â pherchnogion preifat i adnewyddu a rheoli.

ECR15a Nifer yr Ymwelwyr y Flwyddyn 18.3m 15.3m 18.4m 

ALLWEDD  Yn gwella  Yn gwaethygu Û Yn yr unfan



Bydd dinasoedd llwyddiannus y dyfodol yn
ffynnu'n gymdeithasol ac yn economaidd
o fewn cyfyngiadau amgylcheddol. Wrth i
ddinasoedd adfywio a ffynnu sylweddolir
nad yw twf economaidd yn digwydd os
amherir ar ansawdd gymdeithasol ac
amgylcheddol.

Ydyn ni'n gwireddu'r weledigaeth?

• Wedi gweithio gyda phartneriaid a dinasyddion
Caerdydd i leihau gwastraff gan gynnwys
ailgylchu mwy o wastraff ar ôl digwyddiadau,
cyflwyno casgliadau sbwriel gweddilliol bob
pythefnos a derbyn paent a beiciau mewn
Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref i'w
hailddefnyddio.

• Cyflwynwyd cadis ymyl y ffordd neu finiau
bwyd cymunedol i gartrefi ar gyfer gwastraff
bwyd er mwyn gwaredu gwastraff yn y ffordd
orau posibl drwy gynnig gwasanaeth casglu
gwastraff newydd.

• Cyflwynwyd biniau olwyn i'r holl gartrefi addas
ar ôl ymgynghori â pherchenogion tai.

• Rydym wedi datblygu a chyflwyno cynllun
gweithredu ynni cynaliadwy, gan gynnwys
gwaelodlin allyriadau CO2 dinas eang, fel rhan
o'n hymrwymiad Cyfamod y Meiri yr UE.

• Wedi ailflaenoriaethu cyllidebau rheoli priffyrdd
i gynyddu'r defnydd o atgyweiriadau priffyrdd
parhaol yn lle gwneud gwaith dros dro gan
gynnal uniondeb strwythurol y rhwydwaith
priffyrdd. Mae arian ychwanegol ar gyfer
gwaith adfer parhaol wedi'i glustnodi yn y
Rhaglen Cyfalaf a gymeradwywyd ym mis
Chwefror 2012.

• Rhoddwyd y strategaeth rhandiroedd ar waith, a
datblygwyd dros 300 o leiniau rhandir unigol
ychwanegol ar 6 safle gwahanol ledled y ddinas.

• Wedi parhau i weithio i gyflawni Safon
Ansawdd Tai Cymru erbyn Rhagfyr 2012, gan
ganolbwyntio ar geginau ac ystafelloedd
ymolchi. Cyflawnwyd 90% o’r gwaith gosod
erbyn diwedd Mawrth 2012.

• Cyflawni profion ar gyflwr eiddo a gerddi'r
Cyngor cyn pen 6 mis o ddyddiad dechrau'r
denantiaeth i sicrhau eu bod yn cael eu cadw
mewn cyflwr da.

Cyngor Caerdydd

Adroddiad Gwella Cryno 2011/12

Mae gan bobl yng Nghaerdydd amgylchedd
glân, deniadol a chynaliadwy
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• Wedi adolygu a monitro cyflwr asedau
hanesyddol dynodedig y Ddinas er mwyn
blaenoriaethu'r gwaith o amddiffyn y
dreftadaeth adeiledig a nodi'r posibiliad ar
gyfer ymyrraeth/camau cynnar mewn
ardaloedd â nodweddion hanesyddol.

• Sicrhawyd £166,000 o Gronfa Dreftadaeth y
Loteri ar gyfer Insole Court.

• Mae cynllun treftadaeth / adnewyddu Ysgol
Uwchradd Llandaf wedi'i ddatblygu a'i roi ar
waith yn llawn.

• Wedi cyflwyno rhaglen estynedig o Gynlluniau
Adnewyddu Cymdogaethau yn seiliedig ar
flaenoriaethau cymunedol, gan gwblhau
cynlluniau yn Mill Road, Parc Cemaes,
Canolfan Ardal Thornhill, Lady Margaret Court,
Hillview, Gerddi Shelley, Parc y Felin, Coed-y-
capel, Tanffordd Gabalfa a Lôn y Felin yn
2011/12.

• Cyflwynwyd, mewn partneriaeth, gynllun
adfywio cynhwysfawr ar gyfer Sgwâr Loudoun
yn Butetown a oedd yn cynnwys cyfleusterau
iechyd, cymunedol a siopa newydd.
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Cyf Disgrifiad Alldro
2010/11

Targed
2011/12 

Alldro
2011/12 

Tuedd
Flynyddol

SC/KPI 01(a) Cael gwared ar graffiti nad yw’n fygythiol o fewn 5
diwrnod gwaith

92% 87% 94% 
SC/KPI 01(b) Cael gwared ar graffiti bygythiol o fewn 1 diwrnod

gwaith
83% 85% 72% 

Yn ystod 2011-12 cafwyd 67 cais i gael gwared ar graffiti bygythiol a chwblhawyd 48 o'r rhain o fewn 1 diwrnod gwaith. Nid oedd yn
bosibl cwblhau'r 19 cais arall o fewn 1 diwrnod gwaith am resymau tu hwnt i reolaeth y Cyngor e.e. glaw trwm, problemau mynediad,
perchennog yr eiddo yn gwrthod llofnodi ymwadiad.

STS/005 (b) Canran y priffyrdd a thir perthnasol a arolygwyd i
safon glendid uchel neu dderbyniol

83.75% 90% 88.15% 
Mae perfformiad 2011-12 yn well na'r perfformiad a nodwyd ar gyfer y flwyddyn gynt er ychydig yn is na'r targed.  Drwy roi'r
gwelliannau a nodwyd drwy'r project Rheoli'r Amgylchedd Awyr Agroed ar waith dros y blynyddoedd nesaf byddwn yn gweld
gwelliannau o ran y strydlun a dylai hyn gael ei nodi yn y dangosydd perfformiad hwn.

STS/006 Canran y digwyddiadau tipio anghyfreithlon a
gliriwyd o fewn 5 diwrnod gwaith

94.48% 90% 88.69% 
Dangosydd perfformiad cyfansawdd yw hwn sy'n mesur nifer y digwyddiadau tipio anghfreithlon a waredwyd gan Reoli Gwastraff,
Parciau, Tai.   Roedd nifer y digwyddiadau tipio anghyfreithlon a waredwyd gan y Gwasanaeth Tai yn is na'r targed ac felly ni chafodd
y targed cyffredinol ei gyflawni.

WMT/004 Canran gwastraff dinesig a gesglir gan awdurdodau
lleol a anfonir i safleoedd tirlenwi

Newydd ar
gyfer 2011/12

52% 45.30%

WMT/007 Canran gwastraff dinesig awdurdodau lleol a
dderbynnir yn safleoedd amwynder gwastraff
dinesig pob awdurdod lleol a gaiff ei baratoi i'w
ailddefnyddio, ailgylchu neu sy'n fiowastraff wedi'i
ddidoli a gaiff ei gompostio neu ei drin yn fiolegol
mewn ffordd arall

Newydd ar
gyfer

2011/12

60 91.41

THS/012 Canran prif ffyrdd (A) a ffyrdd nad ydynt yn brif
ffyrdd (B) sydd mewn cyflwr gwael ar y cyfan

Newydd ar
gyfer

2011/12

8% 9.12%

Er bod buddsoddiad yn rhwydwaith priffyrdd dosbarth B yn 2011/12 wedi arwain at ostyngiad o 15% i 9.6%, wrth gyfuno â'r
canlyniad o THS011(a) nid oedd yn ddigonol i gyflawni'r lefel ddymunol o 8%. Rhagwelir y bydd arian LGBI Llywodraeth Cymru yn
2012/13 yn ddigonol i gyflawni'r lefel ofynnol hon.



Mae iechyd y boblogaeth yn hollbwysig
er mwyn cyflawni ansawdd bywyd o'r
radd flaenaf yn y ddinas. Felly mae
darparu iechyd, gofal cymdeithasol a
lles gwell i drigolion drwy ystod o
wasanaethau atal, gwella a chefnogi yn
rhan hollbwysig o agenda Caerdydd.
Drwy wneud hyn bydd trigolion
Caerdydd yn gallu mwynhau bywyd
iach ac actif ac yn gallu manteisio ar
wasanaethau iechyd a gofal
cymdeithasol pan fo angen.

Ydyn ni'n gwireddu'r weledigaeth?

• Wedi parhau i weithio gyda phartneriaid i
datblygu cynllun pum mlynedd i ymdrin ag
anghydraddoldebau a phroblemau iechyd hir
dymor ac edrych ar gyfleoedd ymgysylltu
gwell ledled y ddinas.

• Gyda phartneriaid, wedi rhoi'r fenter 'Sgorau
ar y Drysau' ar waith, sef gwasanaeth sy'n
rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd sy'n rhestru
cyfraddau hylendid yr awdurdod lleol ar gyfer
busnesau bwyd, i hyrwyddo diogelwch a rhoi

sicrwydd gweladwy i'n dinasyddion, gan
asesu 77.03% o safleoedd bwyd yn ystod
2011/12.

• Wedi datblygu timau sy'n canolbwyntio ar
gymdogaethau yn Ne-ddwyrain a Gogledd-
orllewin Caerdydd mewn partneriaeth â
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

• Wrth roi'r fenter Teuluoedd yn Gyntaf ar
waith gyda phartneriaid i ymdrin â
phenderfynyddion tlodi plant yn ôl anghenion
lleol, datblygwyd trefniadau comisiynu i
gefnogi'r defnydd o'r £28m.

.

Cyngor Caerdydd

Adroddiad Gwella Cryno 2011/12

Mae pobl yng Nghaerdydd yn iach
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Cyf Disgrifiad Alldro
2010/11

Targed
2011/12

Alldro
2011/12 

Tuedd
Flynyddol

LCS/002 Nifer yr ymweliadau â chanolfannau chwaraeon a
hamdden yr awdurdod lleol yn ystod y flwyddyn
fesul 1,000 o’r boblogaeth lle mae’r ymwelydd yn
cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol.

9728 Heb ei nodi 9843 

PPN/009 Canran y sefydliadau bwyd oedd yn 'cydymffurfio'n
gyffredinol’ â'r safonau hylendid bwyd

67.61% 76% 75.72% 
PSR/006 Nifer cyfartalog y diwrnodau calendr a gymerwyd i

gyflawni gwaith addasu cost isel mewn anheddau
preifat lle na ddefnyddir y Grant Cyfleusterau i'r
Anabl

101.75 90 48.31 

SCA/001 Cyfradd y trosglwyddiadau gofal a ohirwyd am
resymau gofal cymdeithasol fesul 1,000 o’r
boblogaeth 75 oed neu hŷn

7.12 5.8 11.28 
Ni chyflawnwyd y targed oherwydd oedi o ran sefydlu pecynnau gofal cartref newydd ar ôl trosglwyddo i'r cytundeb fframwaith
newydd, yn ogystal â phroblemau tai.  Er enghraifft, dod o hyd i lety priodol i hwyluso'r broses o ryddhau pobl â phroblemau iechyd
meddwl yn ddiogel.

SCC/039 Canran yr asesiadau iechyd ar gyfer plant sy'n
derbyn gofal i'w cyflawni yn ystod y flwyddyn sydd
wedi cael eu cyflawni

67.60% 70.0% 67.9% ⇔

ALLWEDD  Yn gwella  Yn gwaethygu Û Yn yr unfan



I barhau â thraddodiad cyfiawnder
cymdeithasol balch Caerdydd, bydd y
Cyngor yn gweithio i hyrwyddo cyfle a
pharch ac yn arwain y ffordd o ran
croesawu a rheoli amrywiaeth. Mae
integreiddio a chyfranogi yn bwysig i
sicrhau cydlyniant cymdeithasol ac
yn adlewyrchu gallu cymdeithas i
ofalu am les ei aelodau.

Ydyn ni'n gwireddu'r weledigaeth?

• Wedi cynnal adolygiad o fannau parcio i bobl
anabl ac wedi tynnu Gorchmynion
Rheoleiddio Traffig yn ôl lle nad oedd angen
mannau parcio mwyach.

• Wedi gwella mynediad i bobl anabl i Gastell
Caerdydd, Neuadd Dewi Sant a'r Theatr
Newydd, gan gynnal archwiliadau mynediad
yn y Theatr Newydd a Neuadd Dewi Sant.
Cwblhawyd y lifft i bobl anabl yng Nghastell
Caerdydd hefyd.

• Wedi gwella'r ystod o leoliadau gan gynnwys
trefniadau penodol ar gyfer gofal maeth er
mwyn cynyddu capasiti'r gwasanaeth
maethu mewnol.

• Wedi gwella'r broses o integreiddio
gwasanaethau cymorth ar gyfer plant mewn
angen a'r oedolion sy'n gofalu amdanynt lle
mae gan yr oedolion anghenion y mae angen
asesiad a/neu wasanaethau i'w diwallu gyda
datblygiad y Tîm Cymorth i Deuluoedd
Integredig a fydd yn cyflawni swyddogaethau
a bennir gan yr Awdurdod Lleol a'r Bwrdd
Iechyd.

Cyngor Caerdydd

Adroddiad Gwella Cryno 2011/12

Mae Caerdydd yn gymdeithas deg, gyfiawn a
chynhwysol
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Cyf Disgrifiad Alldro
2010/11

Targed
2011/12

Alldro
2011/12 

Tuedd
Flynyddol

BNF/004 Diwrnodau calendr a gymerwyd i brosesu ceisiadau
newydd am Fudd-dal Tai a Budd-dal y Dreth Gyngor
ac i newid digwyddiadau.

11.38 10 8.57 
PLA/006 Nifer yr unedau tai fforddiadwy ychwanegol a

ddarparwyd yn ystod y flwyddyn fel canran o'r holl
unedau tai ychwanegol a ddarparwyd yn ystod y
flwyddyn.

15.33 10 21.21 

PSR/002 Nifer cyfartalog y diwrnodau calendr a gymerwyd i
gyflwyno'r Grant Cyfleusterau i’r Anabl

308 250 220 
THS/007 Canran yr oedolion 60+ oed a chanddynt docyn bws

consesiynol
97.01% 95% 92.60% 

ALLWEDD  Yn gwella  Yn gwaethygu Û Yn yr unfan



Mae'r Cyngor wrthi'n datblygu agenda
ar gyfer newid. Rydym yn sylweddoli na
allwn gyflwyno rhaglen uchelgeisiol ar
ein pen ein hunain, ac felly rydyn ni'n
arwain y ffordd gyda phartneriaethau
arloesol gyda'r sector cyhoeddus a
phreifat. Mae hyn yn dangos newid
hollbwysig o ran sut mae'r Cyngor yn
gweithredu, wrth i ni geisio gwella
effeithlonrwydd trefniadol ac ymateb i
anghenion dinasyddion ar yr un pryd.

Ydyn ni'n gwireddu'r weledigaeth?

• Mae rhaglenni ailgynllunio gwasanaethau ar
y gweill ym mhob rhan o'r Cyngor i sicrhau
bod ein systemau yn symlach ac yn fwy
ymatebol.

• Wedi edrych ar gyflwyno hybiau cymunedol
mewn lleoliadau priodol yn y Ddinas, i gynnig
y ffyrdd mwyaf priodol i ddinasyddion
fanteisio ar wasanaethau'r Cyngor, gyda

hybiau Llaneirwg a Llanrhymni wedi agor yn
ystod hydref 2011.

• Wedi datblygu gwasanaeth y tu allan i oriau y
gwasanaethau cymdeithasol i blant ac
oedolion y mae Cyngor Caerdydd yn ei rannu
â Chyngor Bro Morgannwg ac wedi edrych ar
y posibiliad o integreiddio gwasanaethau
iechyd y tu allan i oriau drwy barhau i weithio
tuag at gyd-leoliad gyda meddygon teulu a
Nyrsys Ardal tu allan i oriau ar safle Ysbyty
Brenhinol Caerdydd a adnewyddwyd yn
ddiweddar.

Cyngor Caerdydd

Adroddiad Gwella Cryno 2011/12

Mae'r Cyngor yn sicrhau canlyniadau gwell ar
gyfer y ddinas a'i dinasyddion drwy bartneriaethau
cryf a ffyrdd arloesol o weithio
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Cyf Disgrifiad Alldro
2010/11

Targed
2011/12 

Alldro
2011/12 

Tuedd
Flynyddol

CHR/002 Nifer y diwrnodau/shifftiau gwaith a gollwyd fesul
gweithiwr awdurdod lleol cyfwerth ag amser llawn
oherwydd absenoldeb salwch

11.44 10.88 11.49 
Bydd gwaith yn parhau i ymdrin â lefelau salwch, gan gynnwys ffocws parhaus ar achosion o salwch hir dymor, adolygiad o'r polisi
absenoldeb salwch, ailedrych ar raglenni hyfforddiant perthnasol i reolwyr ac asesiad effaith ar sut y caiff y Gwasanaethau Iechyd
Galwedigaethol eu defnyddio ar hyn o bryd.   Bydd y Weinyddiaeth Newydd yn penderfynu ar y dull y dylid ei ddefnyddio i reoli
absenoldeb gan ystyried adroddiad 'Rheoli Presenoldeb' Craffu PRAP (cytunwyd Chwefror 2012) sy'n amlinellu nifer o gamau
gweithredu i ymdrin ag absenoldeb, yn enwedig absenoldeb byr dymor, ac mae'r rhain wedi'u cynllunio i'w rhoi ar waith yn ystod
2012/13.

HR/CORP/22 Boddhad Gweithwyr 3.66 3.69 Arolwg ym
mis Hydref

2012
Lefel gronnol o arbedion blynyddol o ganlyniad i'r
Rhaglen Trawsnewid

£1.15m £8.713m £8.538m 
Sicrhawyd arbedion o £8.538m yn 2011/12 drwy'r Portffolio Trawsnewid, diffyg o £175,000 yn unig yn erbyn y targed o £8.713m.
Sicrhawyd arbedion nad ydynt yn rhai cyffredinol hefyd ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai a chyfrifon eraill a neilltuwyd. Er bod hyn yn
dangos darlun cadarnhaol ar y cyfan, bydd rhai meysydd yn parhau i gael eu monitro'n agos gan y Bwrdd Rheoli Perfformiad yn
2012/13 i sicrhau eu bod yn cyflawni'r arbedion cyllideb a bennwyd ar gyfer eleni, gan gynnwys y project Lleoliadau ac Arlwyo
parhaus a phroject comisiynu'r Gwasanaethau Oedolion.  Mae'r Portffolio hefyd wedi cynnig manteision mad ydynt yn rhai ariannol,
er enghraifft wrth sefydlu 'Hybiau Dinasyddion' ledled y ddinas.

ALLWEDD  Yn gwella  Yn gwaethygu Û Yn yr unfan


